
Utdrag fra ”Ordet” av N.P.Madsen 
 

 

 
5. A p r i l  

Han som kan gjøre mer enn alt. 

Ef. 3, 20.  
   Når vi leser det som går foran, er det som om Paulus satt oppe i 
den himmelske sfære og så ut over hele Guds herlighet. Så store 
ting er det han måler for de troendes øyne. Bredden og lengden og 
dybden og høyden - hele Guds fylde.  
   Men det er ikke høyt der oppe han sitter. Han sitter som en 
stakkars fange i Rom. Et øyeblikk har han sett omkring seg, og så 
har han begynt å tvile. Hans forstand har ikke kunnet romme det. 
Våget Guds ringe menighet virkelig be om så store ting? Men så 
har han løftet blikket opp til den allmektige Gud, og så fortsetter 
han i triumf:  
   «Men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det som vi 
ber eller forstår -»  
   Guds barn. Tviler du når du ser din egen ringhet og svakhet, så 
prøv å si dette troens freidige: Men han!  
   Med troens øye festet på vår allmektige Herre regner vi alltid 
med andre tall - og det ender alltid med et:  
   Ham være æren i alle evigheter!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. A p r i l  

Jeg gir Egypt som løsepenger for deg. 
Jes. 43, 3.  

   Så meget er vi verd i Herrens øyne.  
   Det herlige Egypt med dets vannrike Nilen og alle dets skatter, 
det rike Etiopia og Seba vil han gi for vår sjel, sier han.   
   Så dyrebare er vi for ham. Så høyt elsker han oss.  
   Ja meget mer enn dette. Han ga det rikeste, det største, i 
himmelen og på jorden - sin egen sønn - for oss, slik at han måtte 
være en forbannelse og en forsmedelse for vår skyld. 
   Også for din skyld.  
   Om du er aktet høyt i verden eller ikke, det er det samme. Om du 
enn hører til dem som er aller minst påaktet i verden, om din fine 
nabo kanskje ikke vil ha deg inn i stuen sin - det gjør akkurat 
samme nytten. Du er like dyrebar i Guds øyne for det! Også deg 
har han løskjøpt.  
   Og hvorfor har han gjort dette? For at du skulle bli renset og 
herliggjort og så komme til å stråle som en juvel i hans krone i all 
evighet.  
   Det er hans tanke med deg og meg og alle troende.  
   Hvordan har det seg da at ikke hele verden kommer til Gud?  
 
 
 
 
 
 
 



7. A p r i l  

Ung igjen som ørnen. 
Salme 103, 5.  

   Kan noen bli ung igjen på nytt? Nei, ikke i den fysiske verden, 
men i Guds rike.  
   Sinnet kan bli ungt igjen. Ungt og friskt og freidig og glad som i 
den første tid i livet med Gud.  
   Hvor mange Guds barn er det ikke som lengter etter dette. De 
tenker med et sukk på den tiden da de var som den unge ørnen 
med de sterke vingene og et blikk som var vendt mot himmelen. 
Nå henger vingene slapt ned, og blikket er rettet mer mot jorden 
enn mot himmelen.  
   Kjære Guds barn - du kan bli ung igjen. Og det på en 
vidunderlig måte.  
   «Gud metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen 
som ørnen,» sier salmisten.  
   Det som sløver ditt sinn og gjør deg gammel, er at du ikke er 
mettet, ikke fylt av Gud. Lukk deg derfor opp for hele hans 
usigelige fylde og mett din sjel i den, så skal du merke at hos Gud 

er det en evig ungdom.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. A p r i l  

Vi har denne skatten i leirkar. 
2. Kor. 4, 7.  

   Det er underlig at Gud vil legge den største skatt i verden ned i 
noen usle, skrøpelige leirkar.  
   Men apostelen gir oss grunnen til dette. ”For at den rike kraft 

skal være av Gud og ikke av oss.”  

   Kraften er Guds, og han vil at den alltid skal bli ved med å være 
hans. Den blir aldri vår. 
   Kraftkilden ligger alltid oppe i himmelen og ikke i oss. Og så 
lenge vi er i forbindelse med den, har vi Guds kraft. - Så lenge - 
men heller ikke lenger. Uten troens forbindelse med Gud er vi 
fortsatt like svake. Vi må alltid, hver eneste dag, ved hver eneste 
oppgave, i hver eneste kamp, ha ny kraft fra ham.  
   For en visdom! Og hvor herlig det er!  
   Da blir vi ikke fristet til å søke kraften i oss selv eller til å regne 
med det vi føler eller ikke føler. Det eneste vi har grunn til å 
undersøke, er om vi er i den levende forbindelse med Gud som 
troen gir.  
   Er vi det, så kan Gud gi oss sin rike kraft til det som han vil 
bruke oss til.  
   Og så kan han også få hele æren.  
 


