
 

Rom 13,  7 

 7: Gi alle det dere skylder dem, skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, frykt 

den som skal vises frykt, og gi ære til den som skal ha ære. 

 Gi alle det dere skylder dem! Dette er en allmenn regel som alle må erkjenne er rett. At vi gir alle det 

vi skylder dem, må være det første en kan kreve av et ærlig menneske. Men når en ser på 

eksemplene Paulus regner opp; skatt, toll, frykt ... så viser jo de at apostelen bruker denne allmenne 

regel på det øvrigheten kan kreve av oss. Av dette følger at vi er like ubetinget skyldige til å betale 

skatt, som å betale det vi skylder andre mennesker. Mange kan ha så var samvittighet for ikke å ta ett 

eneste øre fra noe menneske. Men når det gjelder det øvrigheten krever av dem, har de svært så 

frynsete tanker. De ser på det som en temmelig likegyldig sak, om de lar være å betale noe av dette. 

Disse menneskene burde tenke over dette bibelstedet: Gi skatt til den som skal ha skatt, toll til den 

som skal ha toll. Det var særdeles nødvendig med denne formaningen på apostelens tid, for innen 

det romerske riket var der mye som ble underslått, både av toll og skatter. 

 

 Paulus advarer de kristne mot en slik uredelighet: Frykt den som skal vises frykt, og gi ære til den 

som skal ha ære. Der er øvrighetspersoner som vi i kraft av deres stilling bør frykte (vise respekt). Det 

kan være dommere, regenter osv. Da vil Paulus også at de kristne skal vise disse en slik respekt eller 

"frykt". Og der er andre, enten direkte øvrighetspersoner eller foreldre, lærere, arbeidsgivere o. l. en 

bør vise den respekt, lydighet og aktelse som det fjerde budet lærer oss. Vi ser altså at 

kristendommen slett ikke opphever forskjellen på den stilling hver enkelt har i samfunnet. En kristen 

kan ikke tenke at når vi alle er mennesker og fattige syndere, så kan vi oppføre oss like ens overfor 

alle mennesker. Nei, en så røff og lite ærbødig holdning vil ikke apostelen akseptere hos kristne. Alle 

ser hvordan verden nå for tiden forakter en slik formaning. I skrift og tale håner man uforskammet 

øvrigheten. Måtte ikke kristne mennesker har noe å gjøre med denne ondskapen! 

 

 Ja, måtte Herrens Ånd lede oss til hele sannheten, også til denne, om våre plikter overfor 

øvrigheten! Og måtte vi alle være flittige i "bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker, for 

konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet" 

(1Tim 2: 1-2)! 


