
 

Rom 13,  6 

 6: Derfor betaler dere også skatt. For de som hele tiden tar seg av nettopp dette, er Guds tjenere. 

 Derfor betaler dere også skatt. Ordet "derfor" viser (på samme måte som i forrige vers) tilbake på alt 

Paulus har talt om øvrigheten (v. 1-4). Først og fremst at den er en "Guds ordning", dernest at den er 

"til det som er godt" for oss. Men denne tjenesten må også finansieres, derfor er det nødvendig med 

skatter og avgifter. Deretter begrunner Paulus dette nærmere: For de som hele tiden tar seg av 

nettopp dette, er Guds tjenere. Hele tiden er de engasjert i denne tjenesten, som like mye er Guds 

tjeneste som tempelprestenes er det. Derfor må de også ha skatteinntekter. Det er slik apostelen 

taler til dem: Dere gir jo skatter til å opprettholde gudstjenesten (for det var både jøder og hedninger 

vant med). På samme måte skal dere også skatte til den gudstjenesten øvrigheten utøver. Vi ser at 

dette er apostelens tanke, for han bruker her et ord for "tjenere" som egentlig betyr tempeltjener, 

leitourgoi. Det minner da samtidig om at også øvrighetspersonene var offerprester, og derfor også 

burde ha skatt til å opprettholde sin tjeneste (den borgerlige "liturgien") på samme måte som 

templets tjenere til sin. 

 

 Denne påminnelsen om at de skyldte å betale skatt, var nødvendig spesielt for jøder som var kristne. 

For der dukket det etter hvert opp et parti som avviste eller betvilte at de som Guds folk burde gi 

skatt til hedningene. Det var dette som også var bakgrunnen for at de spurte Kristus om det var rett å 

gi Keiseren skatt (Mat 22: 17). Men det er tydelig at de første kristne trofast har etterlevd både det 

svaret Kristus gav disse, og denne apostelens formaning. Vi ser f. eks. kirkefaderen Tertullian uttale 

overfor hedningene at "inndrivelsesboken (for ubetalte skatter) vil gi de kristne den beste attest. Den 

viser at for sin tros skyld betaler de det de skylder, og skyr det å snike til seg noe som ikke er deres". 

Måtte det også i våre dager være grunnlag for å si det samme om de kristne! 

 

 Fristes vi til å irritere oss over skatteberegningen, skal vi huske på at selv plikten til å betale skatt er 

stadfestet av Kristus da han sa: "Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er!" Bare jeg vet at 

det er Herrens vilje at jeg skal betale skatt, bør jeg jo også villig gjøre det, og ikke en gang bekymre 

meg om hvordan øvrigheten bruker midlene. De første kristne hadde en hedensk øvrighet som 

sikkert ikke brukte skattepengene på beste måte. Likevel skulle de kristne betale skatt til disse. Så 

skal vi også huske på den store nytten vi har av øvrigheten, som vern for vår person og eiendom, 

forsvar mot fiender både innenfor og mot landets grenser, og i tillegg alle de utallige andre fordelene 

vi har i et ordnet samfunn. Der er neppe noe vi bruker penger på, hvor vi får så mye timelig godt 

igjen, som av det vi betaler i skatt. 


