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Be for konger og for alle som er i høy stilling

Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle
mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og
ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og
komme til sannhets erkjennelse. For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker,
mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. 
Paulus’ første brev til Timoteus 2:1-6

Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går
det dere vel. 
Jeremia 29:7

Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud,
men de som �nnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot.
Men de som står imot, skal få sin dom. For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men
for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den.

For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet
for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde. Derfor er det
nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Derfor
betaler dere jo også skatt, for de er Guds tjenere som nettopp tar vare på dette. Gi alle det dere skylder
dem: skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes,
ære til dem som bør æres. Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin
neste, har oppfylt loven. For disse budet: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke
stjele, du skal ikke begjære, og hvilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ordet: Du skal elske din
neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse. Og
dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss
nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets
gjerninger, men iføre oss lysets våpen. La oss ferdes sømmelig, som om dagen – ikke i svir og drikk, ikke i
utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse. Men ikle dere Herren Jesus Kristus. Og ha ikke en slik
omsorg for kjødet at det vekkes begjær! 
Paulus’ brev til romerne 13:1-14

Minn dem om å underordne seg under styremakter og myndigheter, være lydige, alltid ferdige til å gjøre
godt, ikke spotte noen, ikke være stridslystne, men milde, og vise all ymykhet mot alle mennesker. For
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også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarende. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi
levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre. Men da Guds, vår frelsers godhet og
kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde
gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd, som han rikelig har
utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det
evige liv, som vi håper på. Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, for at de som tror på
Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene. Men tåpelige
stridsspørsmål og ættetavler og stridigheter om spørsmål i loven skal du vise fra deg, for de er unyttige og
meningsløse. Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham én
gang og én gang til. For du vet at den som er slik, er villfaren og synder, dømt av seg selv. Når jeg sender
Artemas eller Tykikus til deg, så skynd deg å komme til meg i Nikopolis, for der har jeg bestemt meg for å bli
vinteren over. Gjør alt du kan for å utruste Zenas, den lovkyndige, og Apollos til reisen, så de ikke skal
mangle noe. Også våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger, der det er behov for det, så de ikke skal
være uten frukt. Alle som er hos meg, hilser deg. Hils dem som elsker oss i troen! Nåden være med dere alle! 
Paulus’ brev til Titus 3:1-15

Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse. Som nyfødte barn må dere
lengte etter den uforfalskede åndelige melken, for at dere ved den kan vokse til frelse – så sant dere har
smakt at Herren er god! Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og
dyrebar for Gud. Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å
bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i Skriften: Se, jeg legger
i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså
dere som tror. Men for de vantro er den steinen som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og
snublestein og anstøtsklippe. Det er disse som snubler ved sin vantro mot Ordet – til det er de også satt.

Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal
forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk,
men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Mine kjære!
Jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster, som strider mot
sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn,
likevel må prise Gud på den dagen når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerningene dere gjør. For
Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning, enten det nå er en konge,
som den høyeste, eller landshøvdinger som er utsendt fra ham for at de skal straffe dem som gjør ondt
og hedre dem som gjør godt. For slik er det Guds vilje, at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen
på uforstandige og uvitende mennesker. Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som
påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere. Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud, ær kongen!

Dere tjenere: underordne dere under herrene deres og vis dem respekt – ikke bare de gode og rimelige,
men også de vrange. For dette �nner nåde, om noen av samvittighet for Gud tåler sorger når han lider
urettferdig. For hvilken ros fortjener dere vel om dere �nner dere i straff når dere har syndet? Men om
dere tåler lidelse når dere har gjort godt, da �nner det nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi
også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke
gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og
ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig, han som bar våre synder på sitt
legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere
blitt legt. Dere var jo som villfarne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. 
Peters første brev 2:1-25

Da gikk fariseerne bort og rådslo om hvordan de kunne fange ham i ord. De sendte disiplene sine til ham
sammen med herodianerne, og lot dem si: Mester, vi vet at du er sannferdig, og du lærer Guds vei i sannhet.
Du bryr deg ikke om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell på folk. Si oss hva du mener: Er det tillatt å gi
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keiseren skatt, eller er det ikke? Men Jesus merket deres ondskap og sa: Hvorfor frister dere meg, dere
hyklere? Vis meg mynten som skatten betales med! De rakte ham en denar. Og han sier til dem: Hvem
har sitt bilde og sin påskrift her? De sier til ham: Keiseren. Da sier han til dem: Gi da keiseren det som
keiserens er, og Gud det som Guds er! Da de hørte dette, undret de seg, og de forlot ham og gikk bort. 
Matteus 22:15-22

Så sendte de til ham noen av fariseerne og herodianerne for å fange ham i ord. De kom og sa til ham:
Mester, vi vet at du er sannferdig. Du bryr deg ikke om hva noen sier, og gjør ikke forskjell på folk, men lærer
Guds vei i sannhet. Si oss: Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? Skal vi betale eller ikke betale? Men
han skjønte deres hykleri og sa til dem: Hvorfor frister dere meg? Kom hit med en denar så jeg får se på
den! De ga ham da en. Og han sier til dem: Hvem har sitt bilde og sin påskrift her? De sa til ham:
Keiseren. Og Jesus sa til dem: Gi keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er! – Og de undret
seg meget over ham. 
Markus 12:13-17 
 

De voktet nå på ham en tid, og sendte noen for å lure på ham. Disse skulle late som om de var rettferdige,
for å fange ham i ord, slik at de kunne få overgitt ham til myndighetene og til landshøvdingens makt. Og de
spurte ham og sa: Mester, vi vet at du taler og lærer rett. Du gjør ikke forskjell på folk, men lærer Guds vei i
sannhet. Er det tillatt for oss å gi keiseren skatt, eller er det ikke? Men han merket deres list og sa til
dem: Vis meg en denar! Hvem har sitt bilde og sin påskrift her? De svarte: Keiseren. Han sa da til dem:
Så gi da keiseren det som keiserens er, og Gud hva Guds er! Og de var ikke i stand til å fange ham i ord i
folkets påhør. De undret seg over svarene hans, og tidde. 
Lukas 20:20-26

Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å gjøre
mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren. Det dere gjør, gjør det av hjertet,
som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Tjen
Herren Kristus! For den som gjør urett, skal få igjen for den uretten han gjorde, og det blir ikke gjort
forskjell på folk. 
Paulus’ brev til kolosserne 3:22-25

Men Peter og Johannes svarte dem: Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud! 
Apostlenes gjerninger 4:19

Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mer enn mennesker! 
Apostlenes gjerninger 5:29

– Sett Gud først
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