


Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa 
bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. 17

Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den 
överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som 
inte riktar blicken mot det synliga utan mot det 
osynliga. 18 Det synliga är förgängligt, men det osynliga 
är evigt. (2 Kor 4:16-18)







Kraft

Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och 
med all din kraft. (5 Mos 6:5 )



Om någon tror att han kan förlita sig på något yttre, så kan jag det ännu 
mer, 5 jag som blev omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk 
och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i laglydnad en farisé, 6 i 
trosiver en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig 
man. 7 Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull 
kommit att räkna som en ren förlust. 8 Ja, jag räknar faktiskt allt som en 
förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min 
herre Kristus Jesus. (Fil 3:4-8)



Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte skall bli 
högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som 
misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. 8 Tre gånger har jag bett 
Herren att den skall lämna mig i fred. 9 Men han svarade: ”Min nåd är 
allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst 
skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. (2 Kor 12:7-
9)



Allt kött är hö



”Även om min yttre 
människa bryts ner 
förnyas min inre 
människa dag för 
dag.” (2 Kor 4:16)





Kraft?

Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och 
med all din kraft. (5 Mos 6:5)



Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst 
genom Kristus. …. Jag vill att ni skall ha klart för er, bröder, hur svårt vi 
hade det i Asien. Vi pressades så långt över vår förmåga att vi rent av 
misströstade om livet. 

Men en dödsdom har vi alltid haft 
inom oss, för att vi inte skulle förlita 
oss på oss själva utan på den Gud 
som uppväcker de döda. 

(2 Kor 1:5, 8-9)



Gud vare tack som 
genom Kristus alltid 
för mig med i sitt 
triumftåg och överallt 
låter mig sprida 
kristuskunskapens 
doft.  (2 Kor 2:14)



Men denna skatt har jag i lerkärl, för att 
den väldiga kraften skall vara Guds och 
inte komma från mig. 8 Alltid är jag 
ansatt, men inte kringränd, rådvill men 
inte rådlös, 9 förföljd men inte 
övergiven, slagen till marken men inte 
förlorad. 10 Alltid bär jag med mig i min 
kropp den död som Jesus fick lida, för 
att också Jesu liv skall bli synligt i min 
kropp. (2 Kor 4:7-10)



11 Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas 
för Jesu skull ständigt till att dö, för att 
också Jesu liv skall bli synligt i min 
dödliga kropp. 12 Alltså verkar döden i 
mig och livet i er. …  15 Allt detta sker för 
er skull, för att nåden skall nå allt fler 
och hos allt fler väcka en överflödande 
tacksamhet, till Guds ära.

(2 Kor 4:11-12, 15)



16 Därför ger jag inte upp. Även om min 
yttre människa bryts ner förnyas min 
inre människa dag för dag. 17 Mina 
kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt 
mot den överväldigande, eviga härlighet 
de bereder åt mig, som inte riktar 
blicken mot det synliga utan mot det 
osynliga. 18 Det synliga är förgängligt, 
men det osynliga är evigt. 
(2 Kor 4:16-18)



16 Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner 
förnyas min inre människa dag för dag. 17 Mina kortvariga 
lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga 
härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det 
synliga utan mot det osynliga. 18 Det synliga är förgängligt, men 
det osynliga är evigt. 
(2 Kor 4:16-18)



Vi förvandlas från härlighet till 
härlighet (2 Kor 3:18)



Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en 
byggnad åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av 
människohand. 2 Medan vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda 
oss vår himmelska boning. 3 Ty har vi väl klätt oss i den skall vi inte stå 
där nakna. 4 Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck; vi vill ju inte 
bli avklädda, vi vill bli påklädda, så att det som är dödligt uppslukas av 
livet. 5 Gud har själv skapat oss just för detta, och som en borgen har 
han gett oss Anden. 6 Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att 
så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren — 7 vi lever i 
tro, utan att se. 8 Vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort från 
kroppen och få vårt hem hos Herren. (2 Kor 5:1-7)



8 … i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas 
villolärare men säger sanningen, 9 jag är misskänd men ändå 
erkänd, jag är nära döden men ändå lever jag, tuktad men inte till 
döds, 10 plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika, 
jag har ingenting men äger allt.  (2 Kor 6:8-10)



”Även om min yttre 
människa bryts ner 
förnyas min inre 
människa dag för 
dag.” (2 Kor 4:16)




