
 

Rom 13,  9 

 9: For budene: Du skal ikke drive hor, Du skal ikke slå i hjel, Du skal ikke stjele, Du skal ikke vitne 

falskt, Du skal ikke begjære, og hvilket annet bud det skulle være, blir alle sammenfattet i dette 

ord: Du skal elske din neste som deg selv. 

 Her sier apostelen uttrykkelig at alle lovens bud (om hva vi plikter mot vår neste) sammenfattes i 

dette: "Du skal elske din neste som deg selv". Alle disse budene skildrer altså bare forskjellige sider av 

hvordan kjærligheten skal praktiseres. At kjærligheten er hovedsak, er selve målet og meningen med 

alle sammen. Med alle sine bud har Gud som mål at vi ikke skal gjøre vår neste noe vondt, men bare 

det som er godt og nyttig. Og det er jo også tindrende klart at hvis vi virkelig elsket vår neste, ville vi 

heller ikke bryte noen av disse budene. Som eksempel nevner apostelen først det sjette budet. 

Jovisst ville den rette kjærligheten til vår neste være en motkraft også mot den synden som oftest 

sies bare å være et resultat av kjærlighet. For hvis jeg hadde den rette kjærligheten til mitt 

medmenneske, ville jeg ikke forføre det til synd og elendighet. Ennå klarere er det for alle at den som 

har den rette kjærlighet til sin neste, vil ikke drepe ham, ikke stjele fra ham og heller ikke utbre 

usannheter om ham. 

 

 Den som elsker sin neste som seg selv, han hjelper og støtter ham i alle vanskeligheter. Vil gjøre det 

beste både for hans legeme og sjel, for det han eier, og for hans omdømme. Men det er ikke bare i 

slike ytre gjerninger kjærligheten skal leves ut. Paulus sier at selv budet: "Du skal ikke begjære!" er 

med i kjærlighetsbudet. Hvis jeg har den rette kjærligheten til min neste, da bærer jeg ikke på begjær 

etter noe som tilhører ham. For når jeg elsker ham som meg selv, da er jeg like opptatt med at han 

har et gode, som at jeg selv har det. Hvis jeg har et begjær etter noe min neste eier, da er det et bevis 

på at jeg ikke har noen fullkommen kjærlighet til ham. Men ikke nok med det. Det gjør også at min 

neste lider, når han merker dette. Der er ingen som vil at noe medmenneske skal se med lyst og 

misunnelse på hans eiendom, hans ektefelle, hans gode omdømme, hans karriere. Derfor forbyr også 

den rette kjærligheten at jeg slipper slikt begjær eller misunnelse til i hjertet mitt. Kort sagt gjør 

kjærligheten bare godt og strir mot alt vondt. Derfor er alle Guds bud samlet i dette ene: "Du skal 

elske din neste som deg selv!" 


