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Kjære venner.  
«Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, 
skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt 
eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.  Kjærligheten 
utholder alt, tror alt, håper alt» (1. Kor. 13:4-5, 7). 
 
Hvordan definerer vi kjærlighet? Det er så mange måter for oss å definere 
hva kjærlighet er i dag. Faktisk, på engelsk og mange andre språk, kan 
ordet «kjærlighet» i seg selv bety svært forskjellige ting. Hva betyr det på 
ditt språk? Bibelen forteller oss at «Gud er kjærlighet» (1. Joh. 4:,8). Men 
forstår vi hva det egentlig betyr? 
 
Et vers som vi kjenner godt, er Johannes 3,16: 
«For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke 
skal gå fortapt, men ha evig liv». 
 
Guds kjærlighet er en givende kjærlighet. Gaven er imidlertid ikke hva Gud gav, men HVEM han gav. 
Gud ofret og gav sin eneste Sønn, Jesus, for våre synder. Når vi tror på Jesus, vil vi ha Guds kjærlighet 
nå og for alltid. 
 
Dette er en ubetinget, utrolig kjærlighet. Kjenner du Guds kjærlighet sånn i dag? Stoler du på Jesus? 
Tror du på Han? Har du mottatt Guds evige kjærlighet til gave? 
 
Hvis du allerede har tatt imot denne strålende gaven og sluttet deg til tusenvis av andre Håpets 
kvinner-forbedere rundt om i verden, priser jeg Gud og takker for din trofasthet i bønn. Bønn for dem 
er isolert, som føler seg triste og ikke tror at noen kan elske dem. Gud har ikke glemt disse kvinnene og 
ønsker ikke at noen skal dø uten å høre den gode nyheten om Jesus. 
 
Denne måneden ber vi om at kvinner vil kjenne Guds kjærlighet og tro og stole på Jesus som sin 
frelser.  Be om at kvinner skal få vite at de kan ha et personlig forhold til en Gud som ser dem og vet 
hva de går gjennom. Og til slutt, fortsett å be at kvinner over hele verden skal få høre om denne 
rensende, fornyende, styrkende Jesu kjærlighet.  
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