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1 Korintierbrevet 15:1-11
Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot 
och står fasta i,  och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som 
jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till 
tro.  Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus 
dog för våra synder enligt Skrifterna,  att han blev begravd, att han uppstod på 
tredje dagen enligt Skrifterna,  och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv.  
Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta 
ännu lever, medan några är insomnade.  Sedan visade han sig för Jakob och därefter 
för alla apostlarna.  Allra sist visade han sig också för mig, som är såsom ett 
ofullgånget foster.  Ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas 
apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling.  Men genom Guds nåd är jag vad 
jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de 
alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.  Vare sig det gäller mig 
eller de andra, så förkunnar vi detta, och det är detta ni har kommit till tro på.
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Vi tror på Gud Fader allsmäktig, 
himmelens och jordens skapare.Vi 
tror ock på Jesus Kristus,hans 
enfödde Son, vår Herre, vilken är 
avlad av den Helige Ande, född av 
jungfrun Maria, pinad under Pontius 
Pilatus, korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket,på tredje 
dagen uppstånden igen ifrån de 
döda, uppstigen till himmelen, 
sittande på allsmäktig Gud Faders 
högra sida, därifrån igenkommande 
till att döma levande och döda. Vi 
tror ock på den helige Ande, en 
helig, allmännelig kyrka, de heligas 
samfund, syndernas förlåtelse, de 
dödas uppståndelse och ett evigt liv.  

(Den apostoliska trosbekännelsen)
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…att Kristus dog för våra synder 
enligt Skrifterna, att han blev 
begravd, att han uppstod på tredje 
dagen enligt Skrifterna, och att han 
visade sig…  

(1 Kor 15:3-5)
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