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Det är bara att bryta ihop och komma igen. 
--- 
Vi står upp och lyssnar till dagens evangelieberättelse från 
Matteusevangeliets 24:e kapitel, de två första verserna 
När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till 
honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sade han till dem: ”Se på allt detta - 
sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner.”  
Amen 35 sek 
--- 
Året var 2002 och det var vinter-OS i Salt Lake City. Skidåkaren Per 
Elofsson hade förberett sig oerhört väl för att försöka ta hem sin 
paraddistans; 30 km skate med masstart. Tysk-spanjoren Johann 
Mühlegg drog igång med ett furiöst tempo och Elofsson gick med. 
Efter halva loppet så gick det inte längre. Per Elofsson fick bryta, 
tempot var för högt och Elofsson gick in i väggen. Efter loppet 
levererade han den klassiska kommentaren Det är bara att bryta ihop och 
komma igen. 
  
Ett drygt år senare stod det klart att Mühlegg hade dopat sig och han 
fråntogs sina medaljer. 
 
Per Elofssons kommentar kom då i ett annat ljus. Det är bara att bryta 
ihop och komma igen var ju från början en ödmjuk, rättskaffens, 
kommentar som nu skulle sättas i relation till fusket. När han hade 
satsat så hårt som han gjorde så var ju förutsättningarna för satsningen 
fel och i eftertankens kranka blekhet reste sig säkert frågor om att 
kanske inte alltid gå med i furiösa tempon, de kan vara helt fel och 
orättfärdiga. En lärdom som är applicerbar på många områden i livet.  
 
Vad har då denna berättelse med dagens tema Frälsningen att göra och 
vad har den med dagens evangelieberättelse från Matteusevangeliet att 
göra. Det kan man verkligen undra. Men det var faktiskt min första 

association då jag läste de avslutande orden i texten... här kommer inte 
lämnas sten på sten, allt ska brytas ner.  
 
Mina associationer gick direkt till Elofssons citat och därifrån tillbaka 
till Vetekornets lag som den beskrivs i bibelns berättelser: Om vetekornet 
inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik 
skörd. Möjligen lite långsökt men, men...  
Att bryta ihop och komma igen, att brytas ner för att bygga upp, att dö 
för att ge liv, kris och utveckling... berättar om frälsningen, räddningen, 
befrielsen som ett pågående skeende, närmast cykliskt. Och sådan är 
väl frälsningen, räddningen, befrielsen... cyklisk, återkommande och 
samtidigt ett faktum som är giltigt över tid. Jesus dog och uppstod en gång för 
alla, för alla en gång. Räddningen, frälsningen, befrielsen kommer till oss 
gång på gång, vi lever i dess cykliskhet. Den kommer inifrån oss själva 
och den kommer i mötet med andra och den kommer hela tiden från 
Gud. Vi vill komma igen när vi har brutit ihop.  
 
Frälsningen, räddningen, befrielsen är inte statisk och inte 
förutbestämd så att den ska se ut på, låta på, beskrivas på ett visst 
begränsande sätt. Många gånger tappar viktiga termer sitt innehåll då vi 
bestämmer hur de ska beskrivas. 
 
Olof Hartman fångar frälsningen väl i psalm 62 i våra psalmböcker:  
Än finns det en värld. Den lever trots makter av död och fördärv. Ty Ordet blev 
motsagt, Guds skapelseord, och redan satt yxan i livsträdets rot, men räddningen 
sändes oss ovanifrån: Guds enfödde Son. 
 
I tjänargestalt kom Ordet till oss och försonade allt, steg ner i vår skuld och vårt 
lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud. Det brustna blev helt i hans 
kärlek till oss på Golgata kors. Slut citat 
 
Jag är uppväxt i en tid i frikyrkan då det hände att jag kunde få frågan 
om jag var frälst, den kom oftast från någon som menade sig vara det. 



Jag tror inte jag ställde frågan själv nån gång, men det kanske jag 
gjorde. Det var hur som helst så det ofta kunde uttryckas när någon 
ville ha svar på frågan om någon annan var kristen. Och jag tror att 
frågan var ställd så för att det var lite bättre om man svarade Ja! på 
frågan om att vara frälst än om man bara kallade sig kristen. Då begrep 
jag den uppdelningen, det gör jag inte längre. 
 
Numera när jag får frågan om jag får frågan, vilket jag nästan aldrig får, 
skulle jag frimodigt svara Ja... men bara om jag fick en chans att berätta 
vad det betyder. Skulle jag få den chansen så skulle jag måla upp något 
som är mycket större, som är mycket mer, än min och varje annan 
människas eventuella frälsning. Jag skull troligen hamna nära Olov 
Hartmans ord om att Än finns et en värld som lever trots makter av död och 
fördärv... och att Det brustna blev helt i hans kärlek till oss, på Golgata kors. 
Och för den mer eller mindre oinsatte; Golgata var den lilla 
bergsknalle, eller kulle, där korsfästelsen ägde rum.  
Där och då, på den kullen, och de dagar som följde därefter, blev 
frälsningen, räddningen, befrielsen till och sedan dess lever vi i den. 
Den upprättade skapelsen och mänskligheten. Det som skedde där och 
då, skedde en gång för alla och frågar du mig så gäller det för alla en 
gång.  
 
Men i mitten av 1970-talet när jag var tonåring så var språket 
annorlunda.  
 
Jag minns ett konfirmationsläger en sommar på Öland nånstans. Min 
pappa, som var pastor, och hans bror, som också var pastor, var ledare 
tillsammans med min mamma och min ingifta faster, de var inte 
pastorer.    
 
På kvällarna efter det ordinarie programmet fanns det en möjlighet att 
gå på en s.k. frivillig andakt. Där kunde man få förbön och som jag 

minns det så var språket sådant att det också handlade om att man 
kunde bli frälst.  
 
Två unga flickor på lägret hade blivit förälskade i varsin kille och var 
ute på gården och letade efter killarna. När de inte hittade dem så gick 
de, som en sista chansning, till kyrkan där den frivilliga andakten 
pågick. I sin förälskelse och kanske också i sin förvirring hamnade de 
med alla sina känslor i kyrkan där det redan fanns många fler och andra 
känslor. Plötsligt fann de sig själva på knä längst fram i kyrkan och 
pastorerna, min pappa och hans bror, bad till Gud för flickorna att de 
skulle bli frälsta.  
 
När andakten var slut gick de ut och kände sig mer förvirrade än innan. 
Då stötte de ihop med min mamma och gråtande sa de Vi har varit inne 
på andakten och vi har blivit frälsta och vi vill inte vara det.  
Min mamma, som var klok, frågade Är det säkert att ni inte vill det? 
Flickorna svarade Ja, det är säkert, det blev fel, vi vill inte vara frälsta.  
Då sa min mamma Då ska jag be till Gud för er att ni ska slippa vara frälsta 
och så kom det sig att där i den sena kvällen ute på gräsplanen lägger 
mamma sina händer på flickornas axlar och ber Gode Gud, låt dessa 
flickor slippa vara frälsta. Och då, då infann sig en befriad känsla hos 
flickorna. Ja det var som att de drabbades av frälsningen, räddningen, 
den stora befrielsen. I denna nyvunna befrielse gick de vidare i den 
sena kvällen för nya äventyr. 
 
Händelsen ledde säkert till ett frejdigt samtal på ledarsamlingen senare 
samma kväll. 
 
Här kommer en fanfar till alla dessa kloka kvinnor som lärt oss att sätta 
saker och ting i perspektiv.  
 
Fanfar- Anna C 
 



Det här är en sång, en blomma  
Det här är en hälsning till dom fromma.  
Dom som inte jagar guldet och äran  
Dom som ser lyckan i det dom har nära  
Dom som kan leva en dag i sänder  
utan oljade tungor och blodiga händer  
Dom som inte alltid letar efter spänningen i natten  
Dom som kan leva på luft och vatten  
Det här är en fanfar för dom som verkligen har nånting kvar  
 
Det här är en sång, en blomma 
till dom som inte är så tomma. 
Dom som aldrig patrullerar gamla stan 
eller snortar i sig drömmar runt Stureplan. 
Dom som inte alltid sneglar över dom som har mera. 
Dom som sätter barn till världen och får dom att fungera. 
Dom som inte vill vara en av ringarna på vattnet 
Som kan leva under ytan och tycka det är vackert. 
Det här är en fanfar för dom som verkligen har nånting kvar. 
 
Det här är en sång, en blomma. 
Det här är en hälsning till dom fromma. 
Dom som kan bygga och bygga och bygga 
och resa sig med solen och känna sig trygga. 
Som inte schackrar och dealar i en blåfrusen ström. 
Där varje handslag är ett vapen och varje andetag en lögn. 
Som inte vill vara en av ringarna på vattnet. 
Som kan leva under ytan och tycka det är vackert. 
Det här är en fanfar för dom som verkligen har nånting kvar. 
 
 
Frälsningen, räddningen, befrielsen är inte på något sätt väsensskilt från 
våra liv. Den är ett tillstånd som är både vardags- och verklighetsnära.  

Det här är en sång, en blomma. Det här är en hälsning till dom fromma. Dom som 
inte alltid sneglar över dom som har mera. Dom som sätter barn till världen och får 
dom att fungera. Dom som kan bygga och bygga och bygga och resa sig med solen 
och känna sig trygga.  
Att vara frälst, att kalla sig kristen, är först och främst att vara 
människa. Att vara människa är ett ständigt pågående arbete, en 
process som går upp och ner. Och när det går ner, och det gör det med 
jämna mellanrum, så är det bara att bryta ihop och komma igen... för 
räddningen sändes oss ovanifrån; Guds enfödde son. 
Amen 
 
Vi sjunger psalm 62  Än finns det en värld 
 
 
 
 
	


