
  GUD 
 og kejseren

Farisæerne kom hen til Jesus for at fange ham i ord.  

”Sig os, hvad mener du: Er det tilladt at give kejseren skat  

eller ej?“ – Jesus bad om at få en mønt. De rakte ham en 

denar, og han spurgte dem: ”Hvis billede og indskrift er  

det?“ ”Kejserens,“ svarede de. Da sagde han disse velkendte 

ord til dem: ”Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud,  

hvad Guds er!“ (Matt 22,15-21).

I det romerske rige gik skatten til at opretholde kejserrigets aktivite-
ter og ejendomme, bygge og vedligeholde det store og legendariske 
vejnet, holde en mægtig hær på benene, lønne statholdere og embeds-
folk, lave underholdning for masserne og finansiere hoffet i Rom, mm. 
I tillæg til skatten blev der opkrævet told af varer, der blev transporteret 
fra et sted til et andet. Den almindelige borger i Palæstina så kun lidt 
af disse afgifter komme den lokale befolkning til gode, og det var uden 
tvivl med en vis modvilje, at man betalte sin skat og andre afgifter.



I en velfærdsnation som Danmark bliver størstedelen af velfærden  
også finansieret ved forskellige skatter og afgifter. Man kan være uenig  
i dispositionerne og fordelingen, men de fleste har affundet sig med,  
at skat, told, moms og andre afgifter er et nødvendigt onde, for at vi  
kan have et sikkert og velfungerende samfund med alle de fordele, det 
fører med sig. Det er, når der sker misbrug, at folk kommer op i det 
røde felt.

At betale til staten
Jesus godkendte myndighedernes ret til at opkræve skat, told og andre 
afgifter, men misbilligede korruption. Johannes Døber formanede 
tolderne, der kom for at blive døbt: ”Opkræv ikke mere end det, der er 
foreskrevet jer“ (Luk 3,12.13). Da tempelskatten blev indsamlet i Kaper-
naum, ville Jesus ikke unddrage sig, selvom han faktisk var undtaget 
som profet. Han sagde til Peter: ”For at vi ikke skal forarge dem, så gå 
ned til søen, kast en krog ud og tag den første fisk, der bider på, og når 
du åbner dens gab, vil du finde en statér. Tag den og giv den for mig og 
dig“ (Luk 17,27). Jesus anerkendte myndighederne generelt, både de 
civile og de religiøse, og modsatte sig ikke udøvelsen af deres hverv. 

Apostlen Paulus skriver mere direkte om de kristnes forpligtelser over 
for de offentlige myndigheder. ”Alle skal underordne sig under de 
myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som 
ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud“ (Rom 13,1). Med 
andre ord, så er det i alles interesse, at der er myndigheder, som holder 
orden og tager ansvar for de ting, et civilsamfund har brug for. Bibe-
lens budskab er, at kejseren, kongen og regeringen har en plads i den 
verden, vi lever i.

Giv Gud, hvad Guds er
På den anden side gjorde Jesus det klart, at der er en højere myndighed 
end kejserens eller regeringens. Guds autoritet står over alt andet, og 



den kristnes loyalitet tilhører først og fremmest ham. Da ypperstepræ-
sten og saddukæerne senere ville standse apostlenes forkyndelse om 
Jesus som den opstandne frelser, sagde Peter: ”Man bør adlyde Gud 
mere end mennesker“ (ApG 5,29).

Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Gud er vores 
skaber, han har givet os livet, han giver os føde og klæder. ”Alle gode 
og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem 
der ikke findes forandring eller skiftende skygge“ (Jak 1,17). Gud er evigt 
den samme kærlige, omsorgsfulde fader, der møder vores behov. Og 
ligesom vi giver skat til regeringen for at opretholde og vedligeholde 
vores fælles velfærdssamfund, hvor meget mere skulle vi så ikke aner-
kende Gud for det liv, de gaver og det håb, han har givet os! 

Hvad er det, der er Guds?
Hvad forventer vores himmelske fader af os? Hvad står der skrevet i 
hans ord? Gud forventer først og fremmest vores loyalitet, og respekt 
og omsorg for mennesker omkring os. ”Du skal elske Herren din Gud af 
hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind … Du skal elske din 
næste som dig selv“ (Matt 22,37-40). Når det gælder vores materielle 
goder, så bør vi også give Gud, hvad Guds er. Men hvad er det, der er 
hans – alt tilhører jo ham... Ved skabelsen overlod han det til mennesket 
at forvalte jorden. Og i den forvaltningsplan forventer han, at vi giver 
ham en tiendedel tilbage, som der står skrevet. 

Tiendesystemet var kendt i Det Gamle såvel som Det Nye Testamente. 
Vi lærer første gang om det i beretningerne om patriarkerne Abraham 
og Jakob (1 Mos 14,20; 28,22). Og Moses specificerer, hvad det drejer 
sig om (3 Mos 27,30-33). Det gjaldt blandt Guds folk i deres naturaløko-
nomi, men også hvor penge eller elektroniske transaktioner bruges i 
omsætningen, må de samme principper være gældende. Én tiendedel 
af vores indkomst ”tilhører Herren“. 

Gud og kejseren



Profeten Malakias sammenligner tilbageholdelse af det, der tilhører 
Herren, med bedrageri. ”Kan et menneske bedrage Gud, siden I bedra-
ger mig? I spørger: ‘Hvordan bedrager vi dig?’ Med tiende og afgifter … 
Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit 
hus. Sæt mig på prøve, om jeg ikke åbner himlens vinduer for jer og 
udøser velsignelser uden mål, siger Hærskarers Herre“ (Mal 3,8.10). For-
rådshuset var templet. De indbragte midler blev fordelt mellem præster 
og levitter til deres underhold og gerning for folket og i templet. 

Jesus anerkendte tiendesystemet, idet han over for farisæerne og de 
skriftkloge henviste til tiende, retfærdighed, barmhjertighed og troskab 
mod Gud. ”Det ene skal gøres og det andet ikke forsømmes” (Matt 
23,23). Gennem tiderne har mange kristne fulgt tiendeprincippet og  
givet en tiendedel af al indkomst til udbredelse af evangeliet og mod- 
taget velsignelser i rigt mål. Penge giver os ikke adgang til Guds rige, 
men det handler om troskab – også i det, som ”tilhører Herren”.
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