
GRUNDDOKUMENT

vid konstituerandet av den lutherska bekännelsekyrkan i Sverige.

Undertecknade lutheraner, vilka utgått ur den från sin bekännelse avfallna statskyrkan, har
denna dag efter läsning av Guds Ord och bön om Andens ledning beslutat konstituera en
kyrka benämnd

LUTHERSKA BEKÄNNELSEKYRKAN I SVERIGE

samt antaga följande trosgrundval:

Lutherska bekännelsekyrkan i Sverige tror, lär och bekänner, att den enda regel och norm,
varefter alla läror såväl som lärare bör prövas och bedömas, endast är Gamla och Nya
testamentets profetiska och apostoliska skrifter, såsom det står skrivet: "Ditt ord är mina
fötters lykta och ett ljus på min stig" (Day. ps. 119:105). Och den helige Paulus skriver: "Om
ock en ängel från himmelen annorlunda predikade evangelium för eder, än vi hava predikat
för eder, han vare förbannad" (Gal. 1:8).

Lutherska bekännelsekyrkan lär, att den heliga Skrift, till skillnad från alla andra böcker på
jorden, är Guds Ord, ty de heliga Guds män, som har skrivit den, har endast skrivit vad den
Helige Ande ingivit dem (2 Petr. 1:21, 2 Tim. 3:16). Därför är Skriften alltigenom tillförlitlig
och ofelbar, utan några misstag eller motsägelser (Joh. 10:35, 1 Kor. 2:13). Detta gäller inte
endast sådant som direkt angår vår frälsning, utan överhuvud taget allt vad Skriften lär. "Ty
allt vad förut blivit skrivet, det är skrivet till vår undervisning, att vi genom Skriftens tröst må
hava hoppet" (Rom. 15:4).

Men andra skrifter, av äldre eller nyare lärare, vad de än må heta, får icke likställas med
den heliga Skrift, utan de måste allesammans underordnas denna och får icke anses vara
något annat och mer än vittnen, som betygar, hur och var denna profetiska och apostoliska
lära bevarats efter apostlarnas tid.

II.

Lutherska bekännelsekyrkan i Sverige bekänner sig till alla den evangelisk-lutherska
kyrkans symboliska böcker samlade i Konkordieboken av år 1580, därför att dessa i allt
stämmer överens med Guds Ord.

III.

Lutherska bekännelsekyrkan i Sverige skall därför tillse, att hela Guds Ords lära predikas
rent och klart i alla hennes församlingar, och därför får i dessa församlingar ingenting läras
eller tolereras, som i något avseende skiljer sig från den heliga Skrifts lära och de lutherska
bekännelseskrifterna. "Låtom oss oryggligt fasthålla hoppets bekännelse, ty han är trofast,
som har givit löftet" (Hebr. 10:23).
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IV.

Lutherska bekännelsekyrkan i Sverige vill genom en rätt förvaltning av Ord och Sakrament
för alla människor förkunna den frälsning, som har skett i och genom Jesus Kristus och
hans ställföreträdande tillfyllestgörelse. Genom att så med Guds nåd hålla fast vid Jesu
missionsbefallning (Matt. 28:18-20), vill lutherska bekännelsekyrkan söka föra människor
till tro på Frälsaren och så uppbygga dem med "den tro som en gång för alla har blivit
överlämnad åt de heliga" (Jud. v.3). Var och en som funnit bekännelsekyrkans undervisning
i enlighet med den heliga Skrift, och som sålunda är ett med oss i tro, lära och bekännelse,
inbjudes att dela vår kyrkogemenskap och tillsammans med oss i full endräkt vittna om
sanningen, för att världen skall tro, att Jesus är den av Fadern utsände Frälsaren (Joh.
17:20-21).

V.

Lutherska bekännelsekyrkan i Sverige kan följaktligen endast stå i gemenskap med sådana
kyrkor eller kristna organisationer, vilka i alla stycken håller ,sig till Guds Ord. Bekännelse-
kyrkan måste därför för Guds Ords skull awisa gemenskap med sådana kyrkor eller organi-
sationer, som på någon punkt avviker från Guds Ords rena lära. "Vi betvivlar ingalunda, att
det finnes många fromma och redliga människor också i de kyrkor, vilka ej ännu kommit till
enighet med oss i allt, människor, som 'vandra i hjärtats enfald men icke förstå saken rätt
... Ja, vi hoppas till och med, att när de blivit rätt undervisade, de, ledda av den Helige
Ande, skola tillika med oss, våra kyrkor och skolor, vända sig till Guds Ords ofelbara
sanning. Teologerna och kyrkans tjänare åligger det att med Guds Ord påminna också dem,
som av enfald och okunnighet fara vilse, om deras själafara, samt varna dem, på det att
icke den ene blinde må låta förleda den andre" (Konkordieboken, förtalet).

VI.

Lutherska bekännelsekyrkan i Sverige lär i enlighet med Skriften, att hela kyrkan eller
församlingen skall vara enig i allt vad Guds Ord lär och inte låta några söndringar eller
inbördes oeniga grupper finnas inom sig (1 Kor. 1:10, Ef. 4:3ff). De kristna skall som en man
i en och samme Ande kämpa för tron på evangelium (Fil. 1:27, Rom. 15:5-6).

Om villolära uppträder i en bekännelsekyrka och så splittrar den bibliska enheten, måste den
falska läran bortskaffas genom kyrko- och lärotukt, såframt kyrkan vill förbli bekännelsetro-
gen.

Om detta inte sker och kyrkan eller organisationen vägrar att upprätthålla den bibliska
endräkten, har hon blivit en sekt (=avsöndrad från sanningen) eller en falsk kyrka, även om
hon formellt har en rätt bekännelse. Bekännelsetrogna kristna måste då enligt Guds Ord
lämna en sådan blandad gemenskap, där rätt och falsk lära tillåts att existera tillsammans
(Rom. 16:17, 2. Kor. 6:14-18, Matt. 7:15,
Tit. 3:10, Gal. 1:8-9, 2. Joh. v. 7-11, Upp. 18:4). Ty "litet surdeg syrar hela degen" (Gal.
5:9).

Trogna lärjungar får aldrig kompromissa med Guds Ord, utan skall alltid lyda Gud mer än
människor. Därför måste kampen mot villoläran i alla dess former alltid pågå, var man än
står. Men det är otillräckligt att söka undvika falsk lära inom en avfallen kyrka utan att
undvika kyrkan som sådan, ty att stanna kvar i en falsk kyrka innebär en i Guds Ord
förbjuden kyrkogemenskap med villolärare.Ord och handling måste följas åt, och när
bekännelsetrogna kristna inte bara med ord förkastar den falska läran utan också lämnar
en kyrka eller organisation, som inom sig tolererar falsk lära, utgör detta ett kraftigt
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vittnesbörd om, hur farlig och allvarlig de anser villoläran vara. Istället för att stanna kvar
inom en avfallen kyrka eller sekt och där söka föra en oviss kamp mot villoläran genom
olikakyrkopolitiska aktioner och motståndsgrupper, bör de bekännelsetrogna ägna alla sina
krafter åt att i en enig, bibeltrogen kyrka bära fram Guds rena och klara Ord.

VII.

Lutherska bekännelsekyrkan i Sverige gör inte anspråk på att vara en "ren" kyrka i den
bemärkelsen att den endast består av sanna kristna. Ty Gud allena känner alla människors
hjärtan (1 Kor. 8:39). Men just därför att vi vet oss vara syndiga och fördärvade människor,
behöver vi ett rent och klart Guds Ord, som försäkrar oss om våra synders förlåtelse. Detta
rena och klara Guds Ord har vi funnit i den heliga Skrift, från vilken vi icke kan vika en
hårsmån. Ty, såsom Luther säger, "läran är icke vår, utan Guds, vilken tjänare vi äro kallade
att vara. Därför kunna vi icke efterskänka eller förändra ens en prick av densamma" (Stora
Galaterbrevskommentaren, kap. 5, v. 9).

+++

Vi hoppas att alla, såväl våra motståndare som vänner, av detta grunddokument skall finna,
att vi i allt vill hålla fast vid Guds Ord och den bibliska endräkten. "Denna endräkt älskar vi
av hjärtat och söker efter vår yttersta förmåga att befrämja den, varigenom Guds ära förblir
oförkränkt, den evangeliska sanningen ej lider skada, inga falska lärosatser ges utrymme,
syndarna kallas till allvarlig bättring, de bedrövade och svaga i tron upprättas och stärks till
ny hörsamhet och lydnad och sålunda genom Jesu enda förtjänst erhåller den sanna
rättfärdigheten och eviga saligheten" (Konkordieformeln 2, xl).

"Den allsmäktige Guden, vår Herres Jesu Kristi Fader, förläne oss den Helige Andes nåd,
att vi alla må vara eniga i Honom och beständigt förbliva i en sådan kristlig och Honom
välbehaglig enighet!" (Konkordieformeln 1, XI).

"Men tålamodets och tröstens Gud Bive eder att inbördes vara ens till sinnes efter Kristus
Jesus, på det att I endräktigt med en mun mån prisa Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader"
(Rom. 15:5-6).

* * *

Att ovanstående grunddokument på varje punkt ger uttryck för vår gemensamma övertygelse
och bekännelse, och att vi med Guds hjälp intill döden skall fortsätta att så tro, lära och
bekänna, till ett vittnesbörd för vår omvärld, våra barn och efterkommande, bekräftar vi
härmed genom vår egenhändiga underskrift.

Uppsala, den 7 september 1974

(Underskrifter)
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B. LUTHERSKA BEKÄNNELSEKYRKANS ORGANISATION

1.
inledning

Lutherska Bekännelsekyrkan i Sverige konstituerades i Uppsala den 7 september 1974
och antog därvid ovanstående grunddokument, vilket icke får upphävas eller ändras.
Den 30 maj 1981 beslutades att ändra namnet till Lutherska Bekännelsekyrkan.

2. Syfte

"Lutherska Bekännelsekyrkan vill genom en rätt förvaltning av Ord och Sakrament för
alla människor förkunna den frälsning som har skett i och genom Jesus Kristus och hans
ställföreträdande tillfyllestgörelse" (Grunddokumentet, IV).

3. Organisation

"Lutherska Bekännelsekyrkan är en sammanslutning av var för sig självständiga
bekännelsetrogna lutherska församlingar, vilka på grund av enighet i den bibliska läran
och dess praktiska tillämpning ingått kyrkogemenskap med varandra.

4. Församlingars anslutning

Församlingar, som önskar anslutning till Lutherska Bekännelsekyrkan, skall tillställa
Kyrkostyrelsen skriftlig ansökan därom.
Kyrkostyrelsen och Lärokommissionen bereder ansökan. Det är Kyrkokonferensen som
beslutar och beviljar medlemskap i kyrkan.

5. Bekännelsekyrkan och dess församlingar

Lutherska Bekännelsekyrkan har inte befogenhet att bestämma över de enskilda
församlingarna, utan skall tjäna såsom stöd och hjälp för dem i deras gemensamma
verksamhet. Varje församling är självständig och äger oinskränkt rätt att utöva den av
Gud givna nycklamakten. Men det är också församlingarnas plikt att verka i gemenskap
och samförstånd med varandra. Såsom kyrka har också Bekännelsekyrkan rätt att utöva
nycklamakten, t.ex. att tillsätta och avsätta lärare för dess prästutbildning eller andra
Ordets tjänare som kallats av hela kyrkan.

Lutherska Bekännelsekyrkans uppgift är:

a) att stödja och råda medlemsförsamlingarna

b) vara kontaktorgan gentemot andra kyrkor eller församlingar och offentliga myndigheter

c) att ansvara för utbildnig och fortbildning av präster och lärare
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d) att framställa och tillhandahålla skrifter och annan materiel till främjande av
församlingarnas verksamhet

e) att i övrigt verka i enlighet med Herrens missionsbefallning.

6. Kyrkokonferensen

Lutherska Bekännelsekyrkans beslutande organ är kyrkokonferensen. Kyrkokonferensen
är antingen ordinarie kyrkokonferens, som hålles varje jämnt år, eller extra konferens.
Kallelse till kyrkokonferens skall utfärdas av kyrkostyrelsen och minst två månader i förväg
delges kykans medlemmar genom kungörelse i något av kyrkans officiella organ eller
på annat lämpligt sätt. Kyrkokonferens skall hållas på plats, som kyrkostyrelsen bestämmer.
Extra konferens skall hållas, när särskilda skäl därtill föreligger, om kyrkostyrelsen därom
beslutar eller minst två av kyrkans församlingar hemställer därom.
Ärenden som föranleder extra konferens skall vara angivna i kallelsen.

Rösträttvid kyrkokonferensen äger medlemsförsamlingarnas nattvardsberättigade manliga
medlemmar vilka uppnått 18 år och av sin församling erkänts som röstberättigade.
Röstlängd för varje församling skall före kyrkokonferensens förhandlingars början inlämnas
till kyrkokonferensens ordförande. Innan ärende avgöres av kyrkokonferensen, skall
det vara berett av kyrkostyrelsen eller annan, av kyrkokonferensen tillsatt, beredning
samt upptaget på dagordningen, vilken skall vara utsänd till församlingarna senast en
månad före konferensen. Val kan dock av kyrkokonferensen förättas utan föregående
beredning.

Ärende av brådskande natur kan, utan hinder av att det ej blivit berett, av kyrkokonferensen
avgöras, om närvarande röstberättigade medlemmar enhälligt förenar sig därom.

Förslag till kyrkokonferensen skall skriftligt inlämnas till ordföranden senast två månader
i förväg.

Sedan överläggningen i ett ärende avslutats, framställer ordföranden proposition så avfattad,
att den kan besvaras med ja eller nej. Ordföranden ger därefter tillkänna, hur enligt hans
uppfattning beslutet fallit, och befäster detsamma, där ej omröstning begäres, med ett
klubbslag.

Begäres votering, skall den verkställas efter upprop och utom vid val ske öppet. Utgången
bestämmes genom enkel pluralitet av de avgivna rösterna. Faller rösterna lika för olika
meningar, skiljer vid val lotten mellan lika röstetal, men blir i övriga frågor den mening,
som ordföranden biträder.

Vid sluten omröstning kallas till röstkontrollanter två personer bland närvarande
röstberättigade medlemmar.

Protokoll skall innehålla förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.

Protokollsjustering skall äga rum antingen omedelbart, om kyrkokonferensen därom särskilt
beslutar, eller snarast möjligt efter kyrkokonferensen.

Varje församling skall erhålla kopia av protokollet.
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Den som vid kyrkokonferensen deltagit i avgörandet av ärende, kan anföra reservation
mot det fattade beslutet. Reservation skall anmälas före konferensförhandlingarnas
avslutande, och införas i protokollet.

Kyrkokonferensen skall:

a) fastställa röstlängd *)

b) utse ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare vid konferensför-
handlingarna

c) utse två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

d) granska kyrkostyrelsens, lärokommissionens och övriga kommissioners verksamhet
under närmast föregående mandatperiod

e) besluta angående ansvarsfrihet avseende kyrkostyrelsens ekonomiska förvaltning
under närmast föregående räkenskapsår

f) besluta angående kyrkans egendom, inkomster och utgifter

g) utse kyrkostyrelse för tiden fram till nästa kyrkokonferens

h) utse lärokommission för tiden fram till nästa kyrkokonferens

i) utse två revisorer och en revisorsuppleart för tiden fram till nästa kyrkokonferens

j) utse två personer att utgöra valberedning för kandidater till kyrkostyrelsen och
lärokommissionen samt revisorer

k) besluta om plats för kyrkostyrelsens säte för tiden fram till nästa kyrkokonferens

I)	 besluta om upptagande eller uteslutning av församlingar

m) besluta om ingående eller upphävande av kyrkogemenskap med andra kyrkor

n) behandla frågor, som hänskjutits till kyrkokonferensen av kyrkostyrelsen eller väckts
av till kyrkan ansluten församling eller av medlem i sådan församling.

7. Kyrkostyrelsen

Lutherska bekännelsekyrkans beredande och verkställande organ är kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen består av 4 ledamöter varav två utses för en mandatperiod på två år
och två utses på 4 år samt 2 suppleanter som utses direkt av kyrkokonferensen för en
mandatperiod av 2 år.

*) Intill det att röstlängden är fastställd, gäller utan inskränkning röstlängden från respektive medlemsförsamling.
Som medlemsförsamling räknas den församling som senast vid föregående kyrkokonferens beviljats medlemskap
i kyrkan.
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Kyrkostyrelsen skall:

a) inom sig utse ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare samt
inom eller utom sig kassör och firmatecknare

b) sammankalla kyrkokonferens, utse tid och plats för densamma samt föranstalta
om gudstjänster och föredrag i samband därmed

c) uppgöra förslag till dagordning vid kyrkokonferensen

d) uppgöra förslag till röstlängd vid kyrkokonferensen

e) bereda de ärenden, som skall behandlas av kyrkokonferensen

f) verkställa kykokonferensens beslut

g) till kyrkokonferensen avge berättelse över sin verksamhet under närmast föregående
period

h) årligen avge ekonomisk rapport till församlingarna samt delge revisorernas berättelse.
Räkenskapsår är 1 maj till 30 april.

i) planera och leda kyrkans gemensamma missionsverksamhet

j) vara huvudman för kyrkans vigselförrättare

k) i övrigt vidtaga åtgärder för att stödja och råda kyrkans församlingar och främja
kyrkans syften.

8.	 Lärokommissionen

Lutherska Bekännelsekyrkans särskilda organ för behandling av lärofrågor är
lärokommissionen.

Lärokommissionen består av 3 (tre) ledamöter, som av kyrkokonferensen utses för två
år. Av ledamöterna skall minst 2 (två) vara innehavare av läroämbetet inom kyrkan. I
övrigt är röstberättigad medlem av kyrkan valbar.

Lärokommissionens uppgift är att på uppdrag av kyrkokonferensen, kyrkostyrelsen eller
församling anordna lärosamtal, anordna pastoralkonferenser, bistå församlingarna vid
kallandet av pastorer och lärare, kyrko- och lärotuktsärenden, granskning av litteratur
ljudband m.m. I detta syfte skall lärokommissionen:

a) inom sig utse ordförande, vice ordförande och sekreterare

b) ansvara för kyrkans utbildning och fortbildning av präster och lärare

c) fastställa kunskapskrav, läroplaner, dispensvillkor och lämpliga läromedel för kyrkans
utbildning och fortbildning av pastorer och lärare
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d) anställa lärosamtal med:

1) präster och predikanter från sådana samfund eller organisationer, vilka ej
är i kyrkogemenskap med vår kyrka, och som önskar bli medlemmar i någon
av vår kyrkas församlingar

2) personer, vilka föreslås lämpliga för kallelse till det offentliga predikoämbetet

3) personer, vilka föreslås lämpliga för kallelse till tjänst som lärare vid kyrkans
präst— eller lärarutbildning

4) representanter för andra kyrkor, som önskar lärosamtal med vår kyrka, och
med vilka kyrkokonferensen eller lärokommissionen finner lärosamtal befogade

5) representanter för församling, som begär anslutning till kyrkan

6) präst, lärare eller annan medlem av kyrkan, som anklagas för falsk lära, om
församling så begär

7) representanter för församling, där falsk lära eller praxis påtalats eller på goda
grunder misstänkes

e)	 avge redogörelse för och yttrande med anledning av förda lärosamtal till
kyrkostyrelsen, berörda församlingar samt kyrkokonferensen

f)	 rekommendera lämpliga åtgärder med anledning av förda lärosamtal

g)	 granska böcker, tidskrifter, ljudband och annat material av lärokaraktär, som utges
av Bekännelsekyrkan

h)	 föreslå inköp, översättning, författande och utgivning av litteratur och annat läromässigt
material

i)	 bistå församlingarna med råd angående kallandet av pastorer och lärare

j)	 till kyrkostyrelsen och kyrkokonferensen yttra sig över förslag till kyrkogemenskap
med andra kyrkor eller upphävande av sådan gemenskap

k)	 avge yttrande i lärofrågor på begäran av kyrkostyrelsen, kyrkokonferensen eller
enskild församling i kyrkan

I)	 anordna pastoralkonferenser

m) till kyrkokonferensen avge berättelse över sin verksamhet

n) i övrigt söka främja intresset för rätt biblisk undervisning och forskning inom och
utom Bekännelsekyrkan.
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9.	 Förtroendeposter

Kyrkostyrelsens ordförande skall:

a) förklara kyrkokonferensen öppnad samt leda dess förhandlingar intill dess ordförande
för konferensförhandlingarna blivit utsedd

b) kalla till kyrkostyrelsens sammanträden, uppgöra förslag till dagordning vid dessa
samt leda förhandlingarna

c) ansvara för verkställigheten av kyrkostyrelsens beslut

d) uppsätta kyrkostyrelsens utgående skrivelser

e) i övrigt ansvara för kyrkostyrelsens korrespondens

f) vårda och diarieföra kyrkokonferensens och kyrkostyrelsens protokoll och övriga
till kyrkans arkiv hörande handlingar

g) i övrigt verka för kyrkans syften.

Kyrkostyrelsens vice ordförande skall:

a) bistå ordföranden i dennes uppgifter

b) vid förfall för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Kyrkostyrelsens sekreterare skall:

föra protokoll vid kyrkostyrelsens sammanträden.

Kyrkostyrelsens vice sekreterare skall:

vid förfall för sekreteraren fullgöra dennes åliggande.

Kyrkostyrelsens kassör skall:

a) föra kyrkans räkenskaper

b) ansvara för kyrkans kontanta medel och tillse, att dessa i största möjliga utsträckning
är placerade på räntebärande konto

c) biträda kyrkostyrelsen vid uppgörande av förslag till budget

d) enligt av kyrkokonferensen fastställd budget och kyrkostyrelsens beslut verkställa
kyrkans utbetalningar

e) på anmaning närvara vid kyrkostyrelsens sammanträden samt därvid avge rapport
om kassans ställning



10

f)	 på anmaning av revisorerna låta dessa granska kyrkans räkenskaper med tillhörande
verifikationer.

Kyrkans revisorer skall:

Omedelbart efter varje räkenskapsperiod granska kyrkans räkenskaper och förvaltning
under närmast föregående räkenskapsår, liksom alla handlingar, som berör förvaltningen,
inventera de penningmedel och värdehandlingar, som kyrkan äger eller förvaltar, samt
avgiva berättelse därom och yttra sig i frågan om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen för
den tid revisionen omfattar.

Revisorsuppleant skall:

vid förfall för ordinarie revisor fullgöra dennes åligganden.

Lärokommissionens ordförande skall:

leda och fördela kommissionens arbete.

Valberedningen skall:

a) utse kandidater till kyrkostyrelsen, lärokommissionen samt revisorer

b) förankra sina förslag i kyrkans församlingar.

Denna konstitution är antagen vid Lutherska Bekännelsekyrkans 17:e kyrkokonferens*.

Nyfors den 13 juli 1991. 

Thomas Lindgren, ordförande

Egil Edvardsen, justeringsman

* Protokoll LBK 910713, § 7.

Tomas Peterson, sekreterare
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