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 Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg, gull som er gjennomglødet og 

prøvet i ild, så du kan bli rik. Åp 3: 18. 

 Merk deg hva Herren sier her: «Kjøp av meg»! Tenk grundig over hva det betyr, hva det vil si at 

Herren i denne brennende ånd, i majestetisk dyp, alvorlig formanende ånd sier: Jeg råder deg til å 

kjøpe av meg! ... av meg! 

 Dette betyr jo at han fullstendig avviser all egen innsats fra vår side, alt selvgjort. Det er en sterk 

understreking av at det ikke er noe som helst som gjelder innfor Gud, unntatt det som Sønnen har 

gjort. 

 Men «kjøpe» –? Hvordan skal det foregå? Jo, Herren sier: «Hør, alle dere som tørster, kom til 

vannene! Og dere som ingen penger har, kom hit, kjøp og et! Ja, kom, kjøp uten penger og uten 

betaling, vin og melk!» Og videre: «Den som tørster skal komme, og hver den som vil, skal ta livets 

vann for intet». 

 Merk: For intet! Det er denne måten å «kjøpe» på, han her omtaler slik: «Jeg råder deg til å kjøpe 

gull av meg». Det vil si. Jeg råder deg til å holde opp med ditt eget strev, og bare tror, bare tar imot 

av meg! 

 Riktignok taler han her i en halvt straffende tone, i en alvorlig formanende ånd. Men desto herligere 

er det når vi ser hva han vil fram til. Det er jo som om han vil si: Jeg forlanger nå at du ikke selv 

foretar deg det aller minste for å gjøre meg nådig, eller deg selv varm. Jeg forlanger at du slutter med 

din kristelige aktivitet, din selvvirksomhet, – og bare tar imot. Jeg forlanger nå at du tror at det jeg 

har gjort er nok for deg! 

 Stans opp og tenk deg om! Ta til deg disse Herrens majestetiske ord: «Jeg råder deg til å kjøpe gull av 

meg, gull som er gjennomglødet og prøvet i ild, så du kan bli rik»! Så skal du få erfare at det virkelig 

kan gjøre en lunken sjel brennende, en som er kald og død; levende og varm. For her hører vi store 

og herlige ting. 

 For det første har Herren like foran dette verset gitt den aller sterkeste skildring av hvor elendig og 

uverdig denne personen er, som så deretter blir tilbudt alt dette. For at ikke en éneste sjel skal tro at 

dette ikke gjelder ham. Ikke skal stå der og tro han ikke kan få del i dette, eller er for uverdig. 

 Dernest at dette er den allmektige Herrens egne, mest alvorlige råd og majestetiske ord til en så 

uverdig synder. Mot disse Herrens ord er alle våre tanker, meninger og følelser bare som sandkorn 

mot et gigantisk fjellmassiv. 

 Men hva mener så Kristus med dette «gull» som han tilbyr oss? Noen har ment det er troen. Men 

det er feil, det strekker overhode ikke til her. Troen, den skildres her med det å kjøpe, som betyr 

begjære og tro. 

 Men gullet som skal kjøpes, og som altså er selve rikdommen, er det troen åpner seg for og mottar. 

Det er Kristi dyre blod, eller hele hans fullbrakte verk. I all hans pine er det gjennomglødet og prøvet. 



 

 Peter sier: «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, som sølv eller gull, dere ble gjenløst fra 

det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod». 

 Peter vil si: Når noe skal kjøpes tilbake, er det nødvendig med sølv og gull. Men det gullet vi er 

gjenløst/kjøpt tilbake med, er ikke det forgjengelige, men det uforgjengelige; det er Kristi dyrebare 

blod. 

 Dette blodet, eller Kristi fullbrakte verk, er den éneste rikdommen for en fattig synder. Selve troen er 

ikke en rikdom som gjelder for Gud. Det er ikke nok for Gud at du kommer fram for ham med din 

egen tro, eller din anger, din bønn, din kjærlighet, din ydmykhet. For ikke en gang dette som Den 

Hellige Ånd har skapt i oss, kan forsvare oss eller bestå i dommens ild. Det er alt sammen 

ufullkomment på grunn av karets urenhet. 

 Nei, den som vil bestå for Guds dom, som den som er «rik», må ha noe som er ennå mer verdifullt. 

Han må ha det gullet som for lenge siden er gjennomglødet og har bestått sin prøve for Guds 

domstol. Dette er bare Kristi egen rettferdighet. 

 Og tenk så grundig over den verdien dette gullet har, som Kristus tilbyr oss her; altså hans dyrebare 

blod! Du er svært syndig og hjelpeløs. Du er skyldig ti tusen talenter. Du har syndet så mange ganger, 

så grovt og så utillatelig. Men legg så alt dette i den ene vektskålen, og i den andre det blodet Guds 

Sønn har utgytt for hele verden. Og se hva som gjelder mest! 

 Jo visst er syndene våre store og utillatelige. Men jeg har hørt fra hans egen munn: «Dette er mitt 

blod, den nye pakts blod, som blir utgytt til syndenes forlatelse», og hans apostel som sier: «Jesu 

Kristi, Guds Sønns blod renser oss fra alle våre synder». Å, da er min hjelpeløse, syndige, fortvilte sjel 

full av trøst og frimodighet. Da begynner jeg igjen å få nytt liv, ja, å bli brennende i min ånd. 

 For hva kan være en mer tilstrekkelig forsoning enn Kristi blod? Hvilken synd hos et forgjengelig 

vesen kan oppveie verdien av Den Uforgjengeliges blod? 

 Og her taler altså Kristus til den mest uverdige mannen som har sunket så dypt, og ikke lenger har 

den nåden han en gang eide. Han sier til ham: «Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg, så du kan bli 

rik». Han sier altså at mannen ikke bare skal bli skyldfri, men til og med rik. Og at det bare skjer 

gjennom dette gullet! 


