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”Störst av allt är kärleken”
en populärvariant av Paulus ord i
Första Korinthierbrevets trettonde
kapitel. Det kapitlet brukar kallas
”Kärlekens lov” och är en ofta
önskad text vid bröllop. Kärleken i
Bibeln är en bra bit ifrån den självcentrerade må-bra-känsla vi ibland
matas med att kärlek bör vara.
Istället beskrivs den som osjälvisk
och uthållig. ”Allt bär den, allt tror
den, allt hoppas den, allt uthärdar
den. Kärleken upphör aldrig”, står
det. Den förutsätter självutlämnande och uppoffring. För de flesta är
det en verklighet vi känner igen
från vardagslivet. Texten kan hjälpa oss att få syn på att den vardagen rymmer helighet.
Kärlekens lov läses på fastlagssöndagen. Det är ingen slump.
Att fasta handlar om att skala ner
och fokusera på det som är heligt.
Kärleken beskrivs som den främsta
vägen till helighet. Lite symboliskt
är det därför att fastlagssöndagen i

år sammanfaller med alla hjärtans
dag.
Pandemin rör om i sådant som
visat sig vara heligt för oss. Den
har visat oss hur beroende vi är av
varandra. Och hur helt avgörande
detta är. Relationer saknas och
prövas. Vår uthållighet prövas.
Pandemin är en kris där många prioriteringar ifrågasätts. Vad det på
sikt gör med oss vet vi inte.
Men ett kan vi veta. Kärleken
består. Den är en urkraft, en aldrig
sinande källa till liv, som fortsätter
att flöda genom oss och finna nya
vägar.
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Jag hade en gång förmånen att få
studera för en briljant brittisk filosof, Grace M Jantzen. Ett uttryck
hon återkom till var att ”ingen
människa föds ensam. Vi kan dö
ensamma, men vi föds ur en annan
kropp. Vi föds till gemenskap.”
Hon ansåg att vår västerländska
tradition ägnat för mycket utrymme åt att framställa människan som
en oberoende solitär. Ett arv från
upplysningstidens filosofer. Genom
det har vi kommit att nedvärdera
att vara beroende av andra. Vi idealiserar självständighet och oberoende. Men det håller inte i verkligheten. Vi är alla beroende av olika
sammanhang. För att överleva.
Men också för att utvecklas, uppleva glädje och finna livsmening.
Och för att ta oss igenom prövningar och sorger. Vårt beroende
av varandra är inte en svaghet att
övervinna. Det är en källa till liv.
”Störst av allt är kärleken” är

Karen Holm,
församlingsherde

”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska
vi se ansikte mot ansikte. Men nu består
tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av
dem är kärleken.”

– Korinthierbrevet 13:12–13

Drop-in-vigsel på alla hjärtans dag

Störst av allt är kärleken och att hylla den kräver varken
lång planering eller stora kostnader. Fria till din partner,
få ett JA, beställ hindersprövning och gift er i Ljusterö
kyrka på alla hjärtans dag. Krångligare än så är det inte.

Drop-in-vigsel på alla hjärtans dag. Foto: Kristina Johansson

Vi ordnar präst, vacker kyrka, musik och vittnen.
Utöver dessa, och brudparet förstås, finns utrymme för
sex gäster. Det enda ni behöver tänka på är att beställa
hindersprövning från Skatteverket i god tid. Kontakta
bokningen för att få papper i ordning och en tid för
samtal. Till kyrkan tar ni med legitimationer och ringar.
Varje vigsel tar cirka en halvtimme. Minst en av er ska
vara medlem i Svenska kyrkan.

Ljusterö kyrka kl. 13.00–15.00 på alla hjärtans dag, den 14 februari
Läs mer här:
www.svenskakyrkan.se/osteraker/drop-in-vigsel

Anders Lindberg död

I mitten av december avled
Anders Lindberg, präst och extra medarbetare i Ljusterö-Kulla
församling. Så många gånger
har han hjälpt oss och berikat
församlingen med sin teologiska skärpa, klokhet, mänskliga
värme och engagemang.
Vi saknar en kollega, körsångare, människa och vän.
Våra tankar går till hans familj. Tack, Anders, för allt!

Vandra med andakt

Under advent och jul kunde den som befann sig i Åkersberga fira gudstjänst under vandring med hjälp av karta
och en mobiltelefon. Kartan visade rutten och stationer
med gudstjänstens olika moment. Med mobilen kunde
man skanna en QR-kod och få texter och tankar upplästa.
Konceptet kallas ”Vandra med andakt” och har arbetats
fram av Dörte Kind, pedagog, och AnneLi Amilon, präst,
två av pastoratets många begåvade medarbetare. Det kommer nu att fortsätta fram till påsk och vi har bestämt oss
för att inkludera Ljusterö-Kulla och anpassa materialet till
att kunna användas här. Varje vandring kommer att följa
ett tema från fastetiden och ligga kvar två till tre veckor,
med start på fastlagssöndagen den 14 februari.

Öppen kyrka

För närvarande firar vi inte gudstjänst, men vi håller kyrkorna öppna när det skulle ha varit gudstjänst. Välkommen att
tända ett ljus eller bara sitta en stund i Ljusterö kyrka eller Roslags-Kulla kyrka mellan kl. 11.00 och 13.00 på söndagar.

Mer information om vad som händer i församligen hittar du på:
www.svenskakyrkan.se/osteraker/ljustero-kulla-forsamling
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