
IKKE FRELSE I NOEN ANNEN
 «Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under 

himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» 
Apgj. 4:12

Dette ordet er uten tvil et av de mest kontroversielle og anstøtelige ord i hele Bibelen.
I fornuftens og den religiøse toleranses navn har man stormet mot dette ordet, helt fra 
aposteltiden. Og stormløpene har ikke blitt færre i vår tid.

 Og hevde, en si å forkynne noe slikt er toppen av religiøst hovmod, vil mange hevde. 
- Vi må jo være klar over at verden blir en – i stadig større grad – geografisk, økonomisk, 
politisk og kulturelt. Hvorfor så ikke også religiøst? Og da stå fram og si at kristendommen 
er det eneste rette, fremfor andre religioner, når det gjelder det rette gudsforhold og tro – er 
helt absurd. Ja det og framsette Jesus og kristendommen som det eneste til frelse og salighet, 
viser med det å ha lite respekt ovenfor andre religioner, vil mange hevde. 

Derfor vil det omkring Jesus Kristus, og Hans navn, som er hjørnesteinen i den 
kristne lære og tro, og som er utvalgt og dyrebar for Gud (1 Pet 2:4) – møte stadig 
motstand, og hvor framtidens religiøse hovedslag vil bli utkjempet. Han vil alltid blant de 
vantro være snublestein og anstøtsklippe. (v 7) Men Han vil ikke bli nedkjempet. «Som den 
siste skal han stå fram på støvet.» (Job 19:25)

Det kan være viktig for oss å se i hvilken sammenheng ordet Peter forkynner – står i. 
Slik kan det hjelpe oss til en større fasthet og frimodighet når vi møter motstand mot Jesus 
og den kristne tro.

For det første skal vi merke oss hvilken forsamling ordet ble talt til. (v 5-6) 
Her var hele den jødiske eliten, som nå Peter og Johannes var stilt ovenfor. De skulle 

forsvare seg angående et under som var skjedd med en blind tigger hvor det ble spurt: «Ved 
hvilken kraft eller ved hvilke navn har dere gjort dette?» (v 7) Aldri før hadde apostlene 
stått foran en så utøkt forsamling av teologisk og kulturell ekspertise. Hvert ord de sa ville 
bli gransket. Derfor var det viktig å få fram det helt sentrale og grunnleggende i den nye 
kristne tro, det uoppgivelige og udiskutable i forhold til enhver annen religionsform, jødisk 
eller hedensk. 

For det andre: Han talte med autoritet. (v 8) 
Ordet Peter talte, som lyder så anstøtelig og ubegripelig i menneskers ører, er ikke 

framkommet gjennom menneskelige overveielser. Dette er guddommelige ord, gitt Peter av 
Gud ved Den Hellige Ånd.

Derfor skal vi med frimodighet, i vår sammenheng, forkynne Ordet om det ene navn 
og person – Jesus Kristus – selv om vi blir motsagt av mange i fornuftens og den religiøse 
toleransens navn, som vil gjøre alt for å rive ned denne skansen for sann kristentro. Ordet 
står fast; «ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst  
ved.» Og mange kan, personlig, i møte med Jesus istemme: 

«Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.» 

Vi takker for navnet Jesus – 
Vi gleder oss i navnet Jesus – 
Vi vil fortsatt være forkynner og vitner om dette kjære Jesu navn!
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