
OL A  
Ola har høy panne og markerte øyenbryn. Under øyenbrynene ser du inn i 

omsorgsfulle øyne. Ola bryr seg om medmenneskene sine. 

Ikke skjønner jeg hvordan han orker å sitte lange stunder om gangen og høre på folks 

klager. At han ikke blir lei! Det er ikke jobben hans engang. Ola bare er en sånn type 

som er god å snakke med, og folk rundt ham vet det. Så kommer de. Og Ola tar seg 

tid. 

Ola tror på Gud. Han tror Gud bryr seg om ham. Han tror Gud bryr seg om alle 

mennesker. Og så vil han liksom være med på det, - være med på å bry seg om 

menneskene - sammen med Gud. Det merkes. Hvordan orker han å holde på sånn? 

- Hvordan orker du å holde på sånn? måtte jeg spørre. -Hvor får du kreftene fra? 

Da smilte Ola. - Jeg er ikke sterk, svarte han. - Jeg er svak, og jeg er ofte trett. Men 

det gjør ikke så mye. 

Så tok han Bibelen og leste for meg fra 2. Korinterbrev: «Men vi har denne skatten i 

leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraften er fra Gud, og ikke fra oss selv». 

Den veldige kraften er fra Gud! Var det Ola sin hemmelighet? Da skulle jeg også 

gjerne hatt av den kraften, tenkte jeg. Kanskje jeg kunne bli sterkere, og klare å 

utrette mer? I mitt stille sinn begynte jeg å be om å få av Guds veldige kraft. 

Men det gikk dårlig. Jeg ble syk, og sykdommen tok kreftene fra meg. Da gikk jeg til 

Ola og klagde. 

- Hvor er den veldige kraften du snakket om? sa jeg. 

- Det er jo bare juks alt sammen! Iallfall får ikke jeg noen kraft fra Gud! Jeg er så trett 

og utslitt, jeg orker ingenting. 

- Det er bra, sa Ola. - Når du er svak, da er du sterk. Slik står det i Bibelen. I Guds 

rike er tingene bakvendt! Vi har lett for å tenke at vi vil bli sterke selv. Men det er 

ikke det det handler om; det er Gud som er sterk. Det er hans krefter som bærer. De 

bærer deg når du er svak. Slik blir det klart at den veldige kraften er fra Gud, og ikke 

fra oss selv. 

Noe så bakvendt! Når vi er svake, da er vi strke, sa Ola. Vi har fått Guds skatt i 

leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraften er fra Gud og ikke fra oss selv. 

Det er jammen bakvendt. Men det er litt godt å tenke på at når jeg er svak, da bærer 

Gud meg. Det sa Ola.  
Vigdis Hartberg  


