
En dag för alla hjärtan 

Allt bär den, allt hoppas den… Mitt i vintern, den 14 februari firar vi Alla hjärtans dag. 

Kärlek kan vara så mycket och se så olika ut. Nu inför Alla hjärtans dag matas vi med den 

romantiska syn som finns i reklam och media där kärlek är en upplevelse av känslor. Men det 

sägs också att den romantiska kärleken i parförhållanden är på väg bort för ett mer beräknande 

sätt att se på kärleken. Där frågar man sig istället vad man kan ha för nytta av relationen och 

vad man kan få ut av den för egen del.        

 En text som man ofta läser vid bröllop är från Korintierbrevet där Paulus beskriver den 

fullkomliga kärleken. Där skriver han att kärleken bär allt, tror allt och hoppas och uthärdar 

allt. Men sådan är sällan vår mänskliga kärlek… För Jesus och i hans efterföljd Paulus 

handlade kärleken inte främst om känslor. Den handlade mer om att konkret göra något för en 

medmänniska utan att vänta något igen. Kanske är det den kärleken vi behöver tänka mer på 

under Alla hjärtans dag och alla andra dagar… Det kan vara något så enkelt som att säga ett 

vänligt ”god morgon” eller ett ”hej” till den vi möter. För allt vi säger, varje blick vi ger 

någon bidrar till kärlekens spridande i världen. Den kärleken verkar ofta i tysthet och får 

sällan några rubriker. Men den finns där i en hand som räcks till någon som behöver det, eller 

en hand som smeker en trött kind.  

Hur världen än ser ut runt omkring oss vill jag tro att tillvarons innersta ändå är kärlek. Att det 

finns någon för vem jag är oändligt värdefull. Kanske är det varje människas innersta önskan 

att det ska finnas en kärleksfull hand som bär oss genom allt som möter i våra liv. Någon som 

ser, lyssnar och förstår. Och som säger att vi får misslyckas och komma igen. Någon som 

aldrig ger upp sin kärlek till oss utan som ständigt hoppas och tror… Någon som vill att vi ska 

se på varandra med kärlekens och förlåtelsens ögon, så som Gud ser på oss människor. Den 

kärleken är större än allt. 

Bodil Engström, kyrkoherde i Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling 
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