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Trons grund och innehåll
Trons grund och innehåll är en bibelteologisk inledning till Svenska Missionskyrkans konstitution. Den beskriver huvudlinjen i kyrkans gemensamma tro, vilken är en utgångspunkt för
den kyrko- och församlingssyn som anges i grundsatserna samt för livet i kyrkan och församlingarna som det återspeglas i ordningar och stadgar.

Gud – Skaparen, Försonaren, Livgivaren
Gud, skaparen – kosmos och människan
Gud har skapat himmel och jord, hela kosmos. Gud är en och samtidigt gemenskap som Fader,
Son och Ande och vill helhet i sin goda skapelse.1 Människan är skapad till Guds avbild, men är
också själv en del av skapelsen. Människan bär ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare och
förvaltare.2
Skapelsen hotas av ondska, splittring och död. Ondskans makt förvränger förvaltarskapet och
spränger helheten.3 Synden skiljer människan från Gud. Alla föds in i en kluven värld och har del
i både det onda och det goda i tillvaron. När människan skadar medmänniskan och missbrukar
naturen föröds skapelsen och livet.4

Jesus Kristus, försonaren – ny skapelse och sändning
Gud blev människa i Jesus från Nasaret för att förkunna evangelium om Guds rike, besegra
syndens och dödens makt samt för att återupprätta människan och skapelsen.
Genom Jesu lidande och död på korset har Gud försonat hela världen med sig själv. Så uppenbaras Guds kärlek till världen, för att de som tror på honom inte skall gå under, utan ha evigt liv.5
Genom den uppståndne Kristus, den nya skapelsens förstfödde och Guds sanna avbild, öppnas
vägen till nytt liv. Människor, som kommer till tro, frigörs som nya skapelser i Kristus. De kallas
att förkunna det glada budskapet om Guds rike, omvändelse och försoning samt att förnya sitt
förvaltarskap.6
Jesus Kristus har sänts i världen av Fadern genom Anden. Kristus sänder i alla tider sina lärjungar
med evangelium om Guds rike. Genom denna sändning, mission, skapas kyrkan och förnyas som
Kristi kropp i världen:
– genom evangelisation bär den vittnesbörd om Kristus,
– genom diakoni tjänar den medmänniskorna och hela skapelsen,
– genom gemenskap upprättas människor och uppmuntras att bruka sin mångfald av gåvor.
Denna mission hämtar sin förebild från Kristus som ödmjuk tjänare och sker i kärlekens kraft.7

Den heliga Anden, livgivaren – omvändelsen, kyrkan och framtiden
Gud, den heliga Anden, kallar till omvändelse och tro på Jesus Kristus, barnaskap hos Gud och
gemenskap i den kristna församlingen.8 Anden ger kraft att leva ett liv som närs av Guds ord,
bönen och nattvarden. Livet i Kristus är vandring, växt och fördjupning i efterföljelse och
helgelse. Där mognar Andens frukter. Genom Andens gåvor utrustas människor för olika uppgifter.9
Den heliga Anden, som födde fram livet i skapelsen och bär det i sin famn, har upprättat kyrkan.
Kyrkan är Guds skapelse, en del av Guds vilja att alla människor skall bli räddade.
Jesus förkunnade det glada budskapet om Guds rike. Kristus som uppstånden och levande är
kyrkans Herre och hela världens Frälsare.10 Kyrkan har sin förebild i Gamla testamentets förbund. Grunden för det nya förbundets folk är livsgemenskap med Kristus.11
2 • Svenska Missionskyrkans konstitution

I Jesu liv, död och uppståndelse börjar den framtid som Gud har i beredskap för hela skapelsen.
Anden kallar kyrkan att vara bärare av hoppet om evigt liv. När församlingen firar gudstjänst i
Andens kraft bryts tidens och rummets gränser. Då öppnas perspektivet till Guds rikes dag och
gemenskapen med hela Guds folk.12

En enda helig, universell och apostolisk kyrka
Livsgemenskap
Med kyrka menas Herrens tillhöriga, människor i förbund med Kristus och med andra kristna.
När Ordet förkunnas och sakramenten delas, öppnar Kristus till livsgemenskap med sig själv och
med alla som i tro tar emot det nya livet.13
Svenska Missionskyrkan är en del av Kristi kyrka, som är en enda, helig, universell och apostolisk.14 Eftersom kyrkan består av ofullkomliga människor, behöver den påminnas om sin
gudomliga kallelse.15
– Kyrkan är en enda, därför att den bekänner sig till en Herre, en tro, ett dop och är kallad till
ett och samma hopp.16
– Kyrkan är helig, därför att den är ett verk av Gud.17
– Kyrkan är universell, därför att frälsningen gäller alla. Kyrkans uppgift är att föra evangelium
till alla människor och till hela skapelsen ända till tidens slut.18
– Kyrkan är apostolisk, därför att den är byggd på Kristus i enlighet med apostlarnas vittnesbörd
och sänd i världen.19
Svenska Missionskyrkan har del av arvet från fornkyrkan och kyrkofäderna, den romersk-katolska
kyrkans mission i Sverige, reformationen samt väckelserörelsernas betoning av den personliga
avgörelsen för Kristus och den enskildes ansvar i gemenskapen. Svenska Missionskyrkan är kallad
till evangelisation tillsammans med andra kyrkosamfund i Sverige och i andra länder. Den har
Guds uppdrag att verka i samhället bland människor med olika tro och livsåskådning, där många
känner främlingskap för kyrka och kristen tro.

Enhet
Ekumenik hör samman med mission, sändning i världen. Enhetens grund finns i Guds enhet
som Fader, Son och Ande. Ekumenik innebär en riktning mot enhet mellan olika kyrkosamfund
och lokala församlingar. Genom de kristnas enhet skall världen tro på och förstå att Gud har sänt
Jesus Kristus i kärlek till alla människor.20
Jesu bön för sina lärjungar om enhet innebär, att alla kristna på samma ort förenas i en enda
gemenskap. I splittringens värld lever församlingen i förväntan på den synliga enheten och är
inriktad mot detta mål. Både Svenska Missionskyrkan och de lokala församlingarna är provisorier
i väntan på Kristi kyrkas synliga enhet.

Församlingens kraftkällor
Guds ord och kyrkans bekännelse
Allt skapat har blivit till genom Ordet, som blev människa och tog sin boning bland oss. I Jesus
Kristus har hela den gudomliga fullheten uppenbarats och i honom sammanfattas allt.21
Guds ord
– är uppenbarat i Jesus Kristus,
– ges i den heliga Skrift,
– omvittnas i kyrkans gemensamma bekännelser,
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– tolkas av kyrkan genom historien,
– förkunnas i församlingens predikan och det dagliga vittnesbördet.
Bibeln är den heliga Skrift, därför att
– den är inspirerad av den heliga Anden,
– den vittnar om Jesus Kristus,
– den beskriver vad som är nödvändigt och tillräckligt för frälsningen,
– den har kommit till genom att människor berättat om Guds handlande, förmedlat
evangeliet om Jesus Kristus och skrivit ned det under Andens ledning,
– kyrkan under Andens ledning har samlat de skrifter som tillsammans utgör Gamla och Nya
testamentet.
Bibeln är Guds ord, nedskrivet av människor och skall tolkas och utläggas utifrån sitt centrum,
Jesus Kristus och hans frälsningsverk. Budskapet om rättfärdiggörelsen genom tron, Guds
erbjudande om den fria nåden samt den personliga bekännelsen till Jesus Kristus är bärande
huvudlinjer i reformatorisk kristendom och svensk väckelsetradition.22
Ordet väcker tro, förmedlar Guds nåd och är riktlinje för tron och livet i Jesus Kristus. När Ordet
läses och förkunnas, gör Anden det levande och verksamt. Det ger undervisning, vägledning,
tröst, hopp och glädje både i det enskilda livet och i gemenskapen. Det utmanar och utrustar till
vittnesbörd och tjänst.23
De gammalkyrkliga bekännelserna, Nicenska och Apostoliska trosbekännelserna, är sammanfattningar som vittnar om den kristna tron, sådan den framställs i den heliga Skrift. Utifrån dem vill
Svenska Missionskyrkan som gemenskap bekänna sin tro i gudstjänst, betyga sin samhörighet
med hela Guds kyrka och undervisa om den kristna trons huvudstycken.

Gudstjänst
Gudstjänsten är församlingslivets centrum. Från kyrkans första tid har Guds folk samlats på
dagen för Kristi uppståndelse. Gudstjänsten är ett möte med Gud, den helige. När Guds folk ärar
och lovsjunger Gud, tar kyrkan del i den himmelska församlingens lovsång. Mångfalden återspeglar Guds rike som en gränslös gemenskap.24 Den heliga Anden befriar från instängdhet och
rädsla till öppenhet och frimodighet. Anden sänder kyrkan ut i världen, till Guds
mission.25
Gudstjänsten är ett möte mellan människor, som samlas kring Jesus Kristus. De delar Guds ord,
tar emot dop, nattvard och syndernas förlåtelse. De bekräftar och förnyar tron, uttrycker ansvar
för gemenskapens liv genom offergåvor och förbön samt sänds i världen. Gudstjänst och vardag
uttrycker församlingens vila vid källorna och rörelse ut till uppgiften i hela skapelsen.26

Bön
Bönen är ett uttryck för människans gemenskap och samtal med den treenige Guden. Den har
sin plats både i gudstjänsten, i mindre grupper och i enskildhet. Den gemensamma bönen –
lovprisning, tacksägelse och förbön – ger inspiration för den enskilda andakten.27

Bekännelse, bikt och syndernas förlåtelse
Varje kristen kan vända sig till Gud i enskildhet med bekännelse och bön om syndernas förlåtelse. Syndernas förlåtelse är en gåva som är förbunden med evangeliet, glädjebudet om Jesus
Kristus. Den ges genom olika nådemedel: Ordet, dopet, nattvarden, bönen och bikten. Bikt
innebär att bekänna sin synd för att få tillsägelse om Guds förlåtelse. En motsvarighet till den
enskilda bikten finns i gudstjänstens gemensamma syndabekännelse och avlösning.28
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Sakrament
Sakramenten är genom Guds ord heliga handlingar, som har instiftats och påbjudits av Jesus
Kristus själv att användas av församlingen. Dopet och nattvarden berättar om den kristna trons
centrum, förmedlar Guds nåd och Kristi närvaro samt öppnar för gemenskap mellan människor
över alla gränser.

Dop
Dopet är ett tecken på nytt liv i Jesus Kristus och gemenskap med honom.29 Det har sin förebild i
Gamla testamentets berättelser om frihet från slaveri, räddning från döden genom vattnet och
Guds förbund med sitt folk. Grunden för dopet i Nya testamentet är Kristi död och uppståndelse.30
Dopet och tron för människan in i Kristus. Dopet är en del av vägen in i kyrkan och hör samman
med livslång växt i Kristus. Det är en Guds gåva till syndernas förlåtelse. Dopet sker med vatten i
Faderns, Sonens och den heliga Andens namn under bön om Anden. Guds gåva möts av människans svar i tro.31
Dopet är ett enda. Det kan ske på olika sätt och vid olika tidpunkter i livet. Skilda doptraditioner
genom kyrkans historia representerar delaktighet i ett och samma dop. Eftersom dopet till sin
karaktär är gränsöverskridande och leder till att alla döpta är ett i Kristus, vill Svenska Missionskyrkan med sin öppenhet för Guds handlande i olika doptraditioner söka uttryck för en försonad
mångfald.32
Sambandet mellan dop, tro och medlemskap i församlingen aktualiseras bl a genom konfirmationsundervisning. Församlingen erbjuder olika tillfällen för dopbekräftelse.

Nattvard
Vid Herrens bord är Kristus närvarande i bröd och vin, ger sig själv åt sina lärjungar, leder sin
församling till djupare gemenskap och utrustar den för vittnesbörd och tjänst i vardagen.33
Nattvarden har sin förebild i det gamla förbundets minnesmåltid över befrielsen från slaveriet,
med osyrat bröd och påskalamm, samt i förbundsmåltiden på Sinai. Nattvarden är det nya förbundets måltid.34
Herrens måltid är en glädjefylld tacksägelse till Skaparen för livet ur Guds hand. Nattvarden är
ett nedkallande av den heliga Anden. Nattvarden firas till minne av Kristus och hans försoningsdöd till syndernas förlåtelse.
Nattvarden är en gemenskapens måltid, öppen för alla som söker denna gemenskap. Tidens och
rummets gränser bryts igenom, likaså gränser mellan människor. Vid Herrens bord får gemenskapen med Kristus och med människor sitt fulla uttryck. Församlingen uppfordras att dela
brödet i världen och bära budskapet om försoningen vidare. Herrens måltid är ett tecken på
framtid och hopp – en gränslös gemenskap i Kristi kropp, ett rättfärdighetens, kärlekens och
fridens rike i den heliga Anden. Den firas i väntan på den dag då Guds rike kommer i kraft.

Mission över alla gränser
Missionsuppdraget – att förkunna evangelium om Guds rike i ord och handling – är gränslöst.
Sändningen hör samman med löftet om Kristi närvaro till tidens slut. Till kyrkans väsen hör att
leva i mission och alltid vara på väg utanför sig själv till hela skapelsen. Den syftar till att göra alla
folk till lärjungar. I detta uppdrag berikas också den egna förståelsen av evangeliets rikedom och
mångfald.35
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Tjänst i Guds församling
Allas tjänst
Det allmänna prästadömet innebär att varje kristen har tillträde till Gud Fader genom Jesus
Kristus.36 Den heliga Anden ger församlingen en mångfald av gåvor för att evangeliets hela
rikedom skall komma till uttryck. Alla kristna är kallade att tjäna i kärlek, att vittna om
frälsningen i Kristus samt att med församlingens hjälp söka efter, upptäcka och bruka de gåvor
Anden ger.37
Alla i församlingen delar ansvaret i trohet mot Guds ord för den gemensamma uppgiften efter
sina förutsättningar och möjligheter. Gåvorna och tjänsterna är olika, men Gud verkar i allt. All
tjänst utgår från församlingen, men rör sig utanför den mot hela den mänskliga gemenskapen
och hela Guds skapelse. Genom Guds folk blir kyrkan synlig för världen.

Särskild tjänst
Gud kallar och utrustar människor till särskilda tjänster i församlingen. Dessa utgår från allas
uppdrag och hela kyrkans tro.
Till pastorer och diakoner ordineras kvinnor och män som kallas av Gud och församlingarna att
vara Kristi tjänare för att stärka allas tjänst och värna mångfald och enhet i gemenskapen.38
Ordinationen är en handling från Guds sida och från Svenska Missionskyrkans sida, där de ordinerade mottar Andens kraft för sina uppgifter och bärs av församlingarnas erkännande och böner.
Ordinationen är en gudstjänst inför Gud. Den innebär förtroende till tjänst i församlingarna.39
Svenska Missionskyrkan avskiljer med handpåläggning och bön för skilda uppdrag efter de behov
som finns eller för sändning som missionär. Missionsföreståndaren och distriktsföreståndarna
har uppdrag att leda arbetet, svara för samordning, tillsyn och enhet inom Svenska Missionskyrkans gemenskap. Dessa tjänster, som har pastoral karaktär, utförs kollegialt och i gemenskap
med församlingarna. Missionären har till uppgift att göra kyrkans gränsöverskridande uppdrag
synligt. Detta uppdrag är ömsesidigt mellan kyrkor i olika länder.40
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Kol 1:15, Mark 1:14–15
Joh 20:21, Luk 9:6, Apg 1:8, Matt 25:35–39,
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Rom 10:9, 1 Kor 12:3
Ef 3:14–21, Gal 5:22, Rom 12:6–8
Job 33:4, 1 Tim 2:4, Ef 1:22–23
Neh 9:5–38, 1 Mos 9:9–17, Luk 22:20,
Heb 8:6–13
Rom 8:22–27, Upp 7:9–17
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Konstitution för Svenska Missionskyrkan
(tidigare kallad Svenska Missionsförbundet)

antagen vid generalkonferensen/kyrkokonferensen 1999–2000
Svenska Missionskyrkan är som kyrka en gemenskap mellan församlingar som bekänner
Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare i enlighet med den heliga Skrift och därför
tillsammans söker fullfölja sin gemensamma kallelse till Guds, Faderns och Sonens och den
heliga Andens, ära.

Grundsatser
Församlings- och kyrkosyn
Genom historien har Guds församling framträtt på olika sätt, men är alltid tydlig och synlig i
omvärlden. Den firar gudstjänst, förkunnar Guds ord, döper och firar nattvard. Den vittnar om
sin tro samt handlar i det samhälle och bland de människor som omger den.
Den universella kristna kyrkan tar form i varje lokal församling. Församlingarna i Svenska
Missionskyrkan delar en församlingssyn som kan uttryckas på följande sätt:
Jesus Kristus är församlingens Herre och hela världens Frälsare. Guds kyrka är till för alla
människor.1
Församlingen är byggd på apostlarnas grund, given i Bibeln. Den heliga Skrift är nådemedel och
rättesnöre för tron och dess tillämpning i livet.2
Församlingen förenar sig med hela Guds kyrka i en bekännelse av Gud som Fader, Son och helig
Ande. Varje enskild kristen har frihet att söka klarhet i tolkningen av Guds ord. När kristna
under Andens ledning tillsammans delar Ordet leder denna öppenhet till mångfald och bygger
upp gemenskapen.3
Församlingen hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, inte av sina gränser. Gud ensam vet
vilka som är de kristna. Genom Guds ord, dopet och nattvarden inbjuds var och en som vill följa
Kristus och växa i tro att dela församlingens liv och gemenskap.
Vägen in i församlingen är Guds inbjudan till gemenskap och människans svar i tro på Jesus
Kristus.4
Barnen är en gåva till församlingen. Församlingen, som är till för alla åldrar, vill räkna med
barnen och ta dem på allvar. De hör till församlingens gemenskap och omsorg.5
Församlingens uppgift är att ära Gud och föra evangeliet om Guds rike vidare genom förkunnelse och vittnesbörd samt tjänst bland människor. Dess liv och gemenskap utformas så, att den
visar på Kristi omsorg om alla.

Församlingarna och Svenska Missionskyrkan
Varje församling är självständig, lever i samhörighet med Svenska Missionskyrkans andra församlingar och delar de gemensamma uppgifterna.6
Svenska Missionskyrkan är en gemenskap av församlingar genom tron på Kristus på samma sätt
som församlingen är en gemenskap av människor i Kristus.
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Gemenskapen i Svenska Missionskyrkan och dess församlingar beskrivs i den konstitution som
församlingarna gemensamt har antagit: Grundsatser samt Kyrkoordning och rekommendation
om Församlingsordning. På denna grund antas stadgar för Svenska Missionskyrkan och rekommendation om stadgar för lokalförsamlingen. Trons grund och innehåll står som inledning till
konstitutionen och beskriver huvudlinjen i kyrkans gemensamma tro. Grundsatserna anger
församlings- och kyrkosynen. Kyrkoordning och församlingsordning ger uttryck för gemenskapens liv. Stadgar reglerar yttre former och organisation.
Konstitutionen söker sin grund i Nya testamentets bilder och undervisning om den kristna
församlingen, den kristna kyrkans erfarenheter samt de behov och den kallelse församlingen
finner i varje tid och miljö. Den betonar kyrkans synliga enhet. Ordningar och stadgar omprövas
och förnyas i varje tid med den heliga Skrift och den kristna erfarenheten som grund.7

Kyrkoordning
Utifrån ”Trons grund och innehåll” samt ”Grundsatser” har Svenska Missionskyrkan antagit
följande kyrkoordning för att ange grunderna för tillhörighet, gemenskap, uppgift, arbetsformer samt särskilda tjänster.
Svenska Missionskyrkan är som kyrka en gemenskap av självständiga församlingar, som
genom tron på Jesus Kristus står i förbund med varandra.

Tillhörighet
Församling
Församling, som tillhör Svenska Missionskyrkan, delar den kyrko- och församlingssyn som
grundsatserna anger samt de huvudlinjer som Trons grund och innehåll ger uttryck för. Församlingen tar ansvar för kyrkokonferensens beslut efter sina förutsättningar och möjligheter.
Svenska Missionskyrkan välkomnar också församling som tillhör två eller flera kyrkosamfund8
samt församling från annan tradition. Dessa församlingar söker ekumeniska lösningar för
församlingsordning och stadgar i samråd med missionsföreståndaren och distriktsföreståndare
utifrån Svenska Missionskyrkans konstitution.

Distrikt
Svenska Missionskyrkan indelas i distrikt med distriktsföreståndare i enlighet med
kyrkokonferensens beslut. Församlingarna inom respektive distrikt beslutar om former och
organisation för samverkan.

Ekumenisk och konfessionell tillhörighet
Svenska Missionskyrkan tillhör Kyrkornas världsråd och Sveriges kristna råd samt Reformerta
kyrkornas världsallians. Kyrkostyrelsen beslutar om tillhörighet i andra samarbetsorgan.

Gemenskap
Frihet och öppenhet
Gemenskapen bygger på frihet och öppenhet med Kristus som centrum och Herre i varje församling. Församlingarna bär tillsammans ansvar för hur kyrkan som gemenskap lever och vad
den lär. Det är kyrkans uppgift att värna om friheten för den enskilde att söka klarhet i tolkningen av Guds ord samt öppenheten i varje församling för olika kristna traditioner, t ex i
dopfrågan. Svenska Missionskyrkan vill aktivt stödja enskilda medlemmar och församlingar att
bevara och utveckla öppenhet och frihet.9
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Uppbyggelse
Församlingarna har gemensamt ansvar för utbildning av pastorer, diakoner och missionärer. I
uppgiften att tolka evangeliet tillförs då hela gemenskapen kvinnor och män med särskild
kunskap i Skriften och den universella kyrkans samlade erfarenhet. Detta bygger upp Guds
församling samt ger nya erfarenheter och impulser för livet i dess skilda delar. Kyrkan delar också
ansvaret för utbildning för olika uppdrag i församlingarna.

Enhet
Svenska Missionskyrkan vill verka för ekumenik i Sverige och internationellt. Den ekumeniska
uppgiften blir tydligast i gemenskapen mellan lokala församlingar. Enheten ger utrymme för
mångfald men måste ta sig konkreta och kontinuerliga uttryck i kyrkans liv. Både skilda
kyrkostrukturer och behovet av gemensamma lösningar mellan kyrkosamfunden uppfordrar
därför Svenska Missionskyrkan att underlätta den synliga enheten på varje ort.
Svenska Missionskyrkan och dess församlingar vill arbeta för gemenskap vid nattvarden samt i
evangelisation och diakoni. Den vill nå ömsesidigt erkännande av andra kyrkor och deras tjänster/ämbeten. Den vill söka vägar för kyrkogemenskap eller samgående med andra kyrkor och
samfund i Sverige samt stimulera internationellt ekumeniskt arbete.

Uppgift
Mission i Sverige
Svenska Missionskyrkan, dess distrikt och församlingar, delar ansvaret för evangeliets närvaro,
evangelisations- och framtidsarbete samt pionjärinsatser på skilda orter i landet. Svenska
Missionskyrkan vill vara en kyrka för hela livet. Genom samverkan mellan församlingarna i varje
distrikt erbjuder den förkunnelse, själavård och bikt samt barnvälsignelse, dop, konfirmation,
vigsel och begravning.
Vittnesbördet om Kristus finner sina uttryck i varje miljö, där församlingen lyssnar till människors behov och frågor. Det berikas av mångfalden och av församlingarnas gemensamma erfarenheter.
Det diakonala uppdraget innebär ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle. Guds församling har i varje tid en profetisk roll. Den har att gestalta en försonad gemenskap, där varje människa kan få hjälp att se livet som en helhet och en gåva från Gud. Detta gäller särskilt människor, som mer än andra erfar livets sårbarhet, de som är fattiga, de som är osynliga för omgivningen, utsätts för övermakt och våld eller ställs utanför samhällsgemenskapen.10
Församlingarna kan tillsammans upptäcka områden där den kristna kärleken tvingar till aktiv
handling och söker därför gemensamma former för diakonala insatser samt vill stimulera församlingar och enskilda till politiskt engagemang.11
Svenska Missionskyrkan vill verka för rättvisa, fred och bättre miljö. I omsorg om naturen och
allt skapat vill kyrkan arbeta för en rättvis fördelning av jordens resurser och samtidigt vara en
mötesplats för människor från olika kulturer och sociala bakgrunder. Gemenskapen har sin
grund i människors lika värde. Skillnader och mångfald är då en tillgång.12

Mission i andra länder
Svenska Missionskyrkan vill uttrycka sin del av missionsuppdraget i andra länder. Kyrkan söker,
som svar på Guds fortsatta kallelse till mission, ständigt nya områden för det uppdrag som
sträcker sig till tidens slut – att förkunna evangeliet om Guds rike och tjäna medmänniskor i hela
världen.
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Svenska Missionskyrkans historiska engagemang för mission förpliktar till fortsatt delaktighet
med de kyrkor som uppstått ur missionsarbetet. Gemenskapen mellan självständiga kyrkor i
olika delar av världen utmanar till ömsesidighet i förbön och att dela erfarenheter och resurser.13

Arbetsformer och organ
Kyrkokonferensen är Svenska Missionskyrkans högsta beslutande organ. Där möts församlingarna genom valda företrädare för att uttrycka gemenskapen i Kristus och med varandra, välja
styrelse och andra organ, kalla människor till olika uppgifter, besluta om det gemensamma
arbetet samt ge rekommendationer till församlingarna.
Kyrkostyrelsen skall, tillsammans med missionsföreståndaren, planera och leda Svenska
Missionskyrkans arbete. Styrelsen fastställer psalmbok och kyrkohandbok. Den utser organ samt
människor till de uppdrag gemenskapen behöver.
Svenska Missionskyrkans arbete bland barn och unga anförtros åt Svenska Missionskyrkans
Ungdom (SMU), som arbetar utifrån bekännelsen ”Jesus Kristus är Herre”.

Särskilda tjänster och uppdrag
Ordination till särskild tjänst
Genom ordination av kvinnor och män till pastorer och diakoner bekräftar Svenska Missionskyrkan efter beslut av kyrkokonferensen den kallelse att vara Kristi tjänare i församlingen dessa
har fått av Gud och Guds församling. Genom installation mottar den lokala församlingen pastor
och diakon. I församlingsordningen beskrivs deras uppgifter närmare.
Vid ordinationen bekräftar pastorer och diakoner sin tro på Jesus Kristus och sin vilja att i sin
tjänst följa Svenska Missionskyrkans gemensamma ordningar samt att arbeta för Kristi kyrkas
synliga enhet och därmed förverkliga kallelsen med Kristus som förebild.
Pastor bekräftar sin vilja att som Guds ords tjänare i församling och samhälle samla och bygga
upp Kristi kropp, genom Guds nåd predika Ordet och undervisa, förvalta sakramenten, utöva
själavård samt leda församlingens liv i gudstjänst och mission. Pastor ger tystnadslöfte om sådant
som anförtros under bikt och i enskild själavård.
Diakon bekräftar sin vilja att som Kristi tjänare i församling och samhälle förmedla Guds ord, ge
gemenskap och omsorg, som uttryck för församlingens kallelse till tjänst i världen, hjälpa dem
som behöver samt stå på förtrycktas sida i samhället. Diakon ger tystnadslöfte om sådant som
anförtros i själavårdande samtal eller rör människors personliga förhållanden.
Pastorer och diakoner, som är ordinerade i annat kyrkosamfund, kan, sedan viljan att följa
Svenska Missionskyrkans gemensamma ordningar betygats, mottagas för tjänst i Svenska
Missionskyrkan genom beslut som bekräftas med handpåläggning och bön. Pastorer och
diakoner, som är relaterade till annat kyrkosamfund, men med tjänst i gemensamma församlingar, delar i denna tjänst gemenskap och ansvar i Svenska Missionskyrkan i enlighet med dess
konstitution.

Avskiljning till särskilt uppdrag eller för sändning
Missionsföreståndare och distriktsföreståndare väljs i enlighet med stadgar och genom beslut i
kyrkokonferensen. De avskiljs, liksom övriga kallade av kyrkostyrelsen, för tjänst genom handpåläggning och bön.
Missionsföreståndaren, som är Svenska Missionskyrkans andliga ledare och främsta företrädare,
skall
– svara för samordning och tillsyn i omsorg om Svenska Missionskyrkans liv och gemenskap,
dess pastorer, diakoner och missionärer,
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– främja förkunnelsen av Guds ord, förvaltningen av sakramenten, själavården, missionsuppdraget och utveckling av gudstjänstlivet,
– arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet,
– vaka över att mångfald och öppenhet bidrar till gemenskapens växt och att evangelisationsuppdraget hålls levande i församlingarna,
– följa utvecklingen i Svenska Missionskyrkan, i andra kyrkosamfund samt i det omgivande
samhället,
– tillsammans med kyrkostyrelsen planera och leda Svenska Missionskyrkans arbete,
– verka för Svenska Missionskyrkans närvaro i ord och handling i samhällslivet.
Distriktsföreståndaren, som är Svenska Missionskyrkans företrädare i sitt distrikt, skall i samverkan med missionsföreståndaren
– svara för samordning och tillsyn i omsorg om församlingarnas liv och gemenskap, dess
pastorer, diakoner och missionärer,
– främja förkunnelsen av Guds ord, förvaltningen av sakramenten, själavården, missionsuppdraget och utveckling av gudstjänstlivet,
– arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet enligt grundsatser och kyrkoordning,
– vaka över att mångfald och öppenhet bidrar till gemenskapens växt och att evangelisationsuppdraget hålls levande i församlingarna,
– följa utvecklingen i församlingarna samt i det omgivande samhället,
– verka för Svenska Missionskyrkans närvaro i ord och handling i samhällslivet,
– tillsammans med företrädare för distriktets församlingar planera och leda det gemensamma
arbetet i distriktet.
Missionär avskiljs för sändning genom handpåläggning och bön. Vid varje förnyad arbetsperiod
sänds missionsarbetare, d v s missionärer och de som går in i missionsuppgift för kortare tid, till
sin uppgift. De tas emot av den kyrka som kallat dem till medarbetare enligt gällande samarbetsavtal, eller utför sitt sändningsuppdrag i det land dit de sänts. På samma sätt tar Svenska Missionskyrkan emot missionärer från andra kyrkor.

Noter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kol 1:15–20, Joh 12:32, Ef 2:17–19, 1 Tim 2:1–3
Ef 2:20, Ps 119:105, Rom 15:4
Rom 1:11–12
Rom 10:9–13
Matt 18:1–5, Mark 10:13–16
Apg 9:31, Gal 1:1–5, Ef 1:15–16
Fil 3:12, 1 Kor 13:9–13
”Gemensamma församlingar”
Rom 16:17–18, Gal 2:4–5
Matt 5:13–16, Luk 6:20–21, 28–32,
Hes 34:15–16, 20–22, Ps 84:3–4
Rom 13:7–8, Jak 2:1–8
Mik 4:3–4, Luk 4:18–21, Rom 8:19–21; 10:12
2 Kor 8:8–14
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Svenska
Missionskyrkans
kyrkostadgar

Kyrkostadgar antagna av
Svenska Missionskyrkans
generalkonferens 1999/kyrkokonferens 2000.
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Kyrkostadgar
Kyrkostadgarna är antagna på grundval av Svenska Missionskyrkans (tidigare kallad Svenska Missionsförbundets) grundsatser vid generalkonferensen 1999, med ändringar kyrkokonferensen 2000.

§1

Svenska Missionskyrkan
A. Svenska Missionskyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av lokala församlingar, som
delar den församlings- och kyrkosyn som anges i kyrkans grundsatser.
B. Kyrkokonferensen har fastställt Trons grund och innehåll som anger huvudlinjen i Svenska
Missionskyrkans gemensamma tro samt grundsatser som anger församlings- och kyrkosynen.
Den har också antagit kyrkoordning för att ange grunderna för tillhörighet, gemenskap, uppgift,
arbetsformer samt särskilda tjänster.
C. Lokal församling, som önskar tillhöra Svenska Missionskyrkan, ansöker skriftligt till dess
styrelse om tillhörighet. Församlingsordning och stadgar, antal medlemmar, namn på församlingsföreståndare och ordförande samt huvudsakligt verksamhetsområde skall ingå i ansökan.
Beslut om tillhörighet fattas av kyrkokonferensen efter kyrkostyrelsens yttrande.
D. Församling kan utträda ur Svenska Missionskyrkan efter eget beslut.
E. Om församling ändrar församlingsordning och/eller stadgar, så att förutsättningarna för
tillhörighet ändras, kan den skiljas från Svenska Missionskyrkan genom beslut i
kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen. Sådant förslag skall föregås av samtal mellan
församlingen, distriktsföreståndaren och missionsföreståndaren.
F.
–
–
–
–
–
–
–

§2

I Svenska Missionskyrkan skall finnas följande organ:
Kyrkokonferens
Kyrkostyrelse
Missionsföreståndare
Ansvarsnämnd
Församlingsråd
Revisorer
Valberedning.

Kyrkokonferensen
A. Kyrkokonferensen är Svenska Missionskyrkans högsta beslutande organ och har att besluta
om Svenska Missionskyrkans gemensamma arbete samt ge rekommendationer till församlingarna.
B. Konferensen sammanträder årligen till ordinarie konferens på tid och plats som
kyrkostyrelsen bestämmer. Kallelse utfärdas senast 6 månader före konferensen. Årsberättelse,
som innehåller kyrkostyrelsens och missionsföreståndarens verksamhetsberättelse samt
kyrkostyrelsens årsredovisning, sänds till församlingarna och anmälda ombud senast 4 veckor
före kyrkokonferensens början tillsammans med förslag till beslut.
C. Kyrkostyrelsen kan kalla till extra kyrkokonferens mellan ordinarie konferenser. Kallelse till
sådan kyrkokonferens utfärdas senast 2 månader före konferensen. Vid extra kyrkokonferens får
endast ärenden som upptas i kallelsen behandlas.
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D. Kyrkokonferensen består av ombud för Svenska Missionskyrkans församlingar. Församling
med upp till 99 medlemmar har rätt till 1 ombud. För varje påbörjat 100-tal medlemmar däröver
utses ytterligare 1 ombud.
E. Kyrkostyrelsens ledamöter, missionsföreståndaren, distriktsföreståndarna, SMU:s förbundssekreterare, SMU-styrelsens ledamöter, revisorerna samt 1 representant för varje distrikt får
delta i kyrkokonferensens överläggningar med yttrande- och förslagsrätt. Samma rätt har de som
anmälts av kyrkostyrelsen som föredragande i kyrkokonferensen.
F. Kyrkokonferensen fattar beslut i öppen omröstning, om den inte beslutar annat. Val av
ledamöter till kyrkostyrelsen skall ske genom sluten omröstning. Varje närvarande ombud har
1 röst. Kyrkokonferensen fattar beslut med enkel majoritet, utom i de frågor där stadgarna anger
annat. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan
avgörs genom lottning.
G.
–
–
–
–

Förslag för behandling av kyrkokonferensen kan väckas av:
Församling inom Svenska Missionskyrkan
Kyrkostyrelsen
Revisorerna
SMU:s riksmöte

H. Förslag för behandling av ordinarie kyrkokonferens skall vara inkommet till kyrkostyrelsen
senast 4 månader före konferensen. Styrelsen skall yttra sig över inkomna förslag.
I. Församling inom Svenska Missionskyrkan kan genom sitt ombud, senast 2 veckor före
kyrkokonferensen, lämna in enkel fråga till missionsföreståndaren att besvaras i konferensen.
J. Vid ordinarie kyrkokonferens skall följande ärenden behandlas:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Val av funktionärer för kyrkokonferensen
a)
ordförande och 1 eller 2 vice ordförande,
b)
1 eller flera sekreterare,
c)
2 personer att jämte ordföranden justera konferensens protokoll,
d)
rösträknare.
Föredragning av verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående verksamhetsår.
Föredragning av revisorernas berättelse.
Föredragning av beredningsutskottets yttrande.
Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
Beslut angående ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och missionsföreståndaren för föregående verksamhetsår.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för närmast följande räkenskapsår.
Val av ledamöter i kyrkostyrelsen.
Val av kyrkostyrelsens ordförande, som väljs bland kyrkostyrelsens ledamöter.
Val av revisorer och ersättare för dessa.
Val av ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet.
Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i valberedningen.
Inkomna förslag.
Ärenden som kyrkostyrelsen framlägger för behandling.
Uttalanden i aktuella frågor, som kyrkokonferensen beslutar uppta till behandling.
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K. I ordinarie kyrkokonferens skall finnas ett beredningsutskott med uppgift att förbereda
konferensens behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning, revisorernas berättelse
samt budget och verksamhetsplan. Utskottet skall ta upp verksamhetens huvudlinjer och särskilt
se i vad mån erfarenheterna av det gångna året kan ge vägledning för det framtida arbetet.
L. Beredningsutskottets ledamöter utses bland församlingarnas ombud så, att varje distrikt utser
2 ledamöter, distrikt med mer än 10 000 medlemmar 3 ledamöter. Därutöver utser
kyrkokonferensen ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet för de två följande
ordinarie konferenserna.
M. Kyrkokonferensen kan inom sig utse ett eller flera andra utskott för beredning av ärenden
under konferensen.

§3

Kyrkostyrelsen
A. Kyrkostyrelsen är mellan kyrkokonferenserna Svenska Missionskyrkans högsta beslutsinstans. Den har sitt säte i Stockholm och består av 16 ledamöter, som väljs av
kyrkokonferensen för en tid av 2 år. Halva antalet väljs varje år.
B. Kyrkostyrelsen skall, tillsammans med missionsföreståndaren, planera och leda Svenska
Missionskyrkans arbete i enlighet med kyrkokonferensens beslut.
C. Kyrkostyrelsen organiserar själv sitt arbete, och kan efter behov utse utskott och delegationer för att bereda och/eller på styrelsens vägnar besluta i vissa ärenden.
D. I styrelsens uppgifter ingår att
– besluta om mål och riktlinjer för Svenska Missionskyrkans arbete på grundval av
konstitutionen samt inom ramen för beslut av kyrkokonferensen,
– förvalta Svenska Missionskyrkans tillgångar, med rätt att köpa och sälja fast egendom,
– förbereda ärenden som skall behandlas vid kyrkokonferensen,
– verkställa kyrkokonferensens beslut,
– besluta om Svenska Missionskyrkans centrala organisation och anställa erforderlig personal,
– förbereda val av missionsföreståndare och distriktsföreståndare,
– tillsammans med SMU:s styrelse föreslå kyrkokonferensen och SMU:s riksmöte förbundssekreterare för SMU,
– besluta om anslutning till andra samarbetsorgan än dem som anges i kyrkoordningen,
– utse Svenska Missionskyrkans representanter i de organ där kyrkan skall vara företrädd,
– utse ledamöter i ansvarsnämnden,
– ansvara för rekrytering till särskilda tjänster och stödja församlingarna i deras ansvar som
arbetsgivare, biträda församlingarna vid rekrytering av nya medarbetare samt följa frågor
avseende medarbetares och församlingars situation,
– utse församlingsråd och fastställa dess arbetsuppgifter.
E. Kyrkostyrelsen, eller den/de styrelsen utser, äger rätt att teckna Svenska Missionskyrkans
firma.
F. Kyrkostyrelsen skall upprätta matrikel över Svenska Missionskyrkans församlingar samt
statistik från församlingslivet och församlingarnas ekonomiska utveckling.
G. Kyrkostyrelsen kan välja att utföra delar av samfundets verksamhet genom egna eller samägda bolag, stiftelser eller andra organisationer. Beslut om sådan verksamhet, som har principiell
karaktär eller stor ekonomisk vikt, bör underställas kyrkokonferensen.
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H. Kyrkostyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 5 av kyrkostyrelsens
ledamöter begär det. Missionsföreståndaren har rätt att delta i överläggningarna och få sin
särskilda mening antecknad till protokollet. Till ordinarie sammanträden kallas SMU:s
förbundssekreterare och SMU-styrelsens ordförande.
I. Kyrkostyrelsen är beslutsmässig då minst 11 ledamöter är närvarande. Den fattar beslut
genom öppen omröstning. Om ledamot begär så, skall dock sluten omröstning ske. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom
lottning.

§4

Missionsföreståndaren
A. Missionsföreståndaren, som utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen, är
Svenska Missionskyrkans andliga ledare och främsta företrädare.
B. Missionsföreståndaren skall tillsammans med kyrkostyrelsen planera och leda Svenska
Missionskyrkans arbete enligt kyrkokonferensens beslut. Missionsföreståndarens särskilda
uppgifter beskrivs i kyrkoordningen.5
C. Missionsföreståndaren väljs för en tid av 8 år och kan omväljas för ytterligare perioder om 4
år. Valbar är den som tillhör församling inom Svenska Missionskyrkan och som föreslagits i
föreskriven ordning. För val av missionsföreståndare krävs 2/3 majoritet.
D. Inför val av missionsföreståndare kan Svenska Missionskyrkans församlingar lämna förslag till
kyrkostyrelsen senast 4 månader före den konferens då valet skall ske. Kyrkostyrelsen skall
lämna sitt förslag till kyrkokonferensen samt redovisa vilka övriga föreslagna kandidater som står
till förfogande. Om kyrkokonferensen inte godtar den av styrelsen föreslagna kandidaten, kan
kyrkostyrelsen föreslå en annan av kandidaterna eller inleda ny beredning.
E. Kyrkostyrelsen beslutar om ställföreträdare för missionsföreståndaren och utser vid behov
tillförordnad missionsföreståndare fram till nästa ordinarie kyrkokonferens.

§5

Distrikt och distriktsföreståndare
A. Svenska Missionskyrkans församlingar indelas i distrikt, vars omfattning fastställs av
kyrkokonferensen efter förslag av kyrkostyrelsen. Ändring av distriktsindelningen skall föregås
av överläggningar med berörda distrikt med möjlighet för församlingar inom dessa att yttra sig.
B. För varje distrikt skall finnas en distriktsföreståndare som inom distriktet företräder Svenska
Missionskyrkan samt svarar för de uppgifter som anges i kyrkoordningen.6
C. Distriktsföreståndare i Svenska Missionskyrkan väljs av kyrkokonferensen på förslag av
styrelsen efter samråd med församlingarna från respektive distrikt. De väljs för en tid av 8 år och
kan omväljas för ytterligare perioder om 4 år. Inför detta val kan församling inom distriktet
lämna förslag till kyrkostyrelsen senast 4 månader före den kyrkokonferens då valet skall ske.
Om kyrkokonferensen inte godtar den kandidat som styrelsen föreslår, kan kyrkostyrelsen
föreslå en annan av de kandidater som står till förfogande eller inleda ny beredning.
Kyrkostyrelsen kan vid behov utse tillförordnad distriktsföreståndare.

§6

Ansvarsnämnden
A. Ansvarsnämnden består av missionsföreståndaren samt de ytterligare ledamöter som
kyrkostyrelsen utser. I nämnden skall dock ingå minst en representant för vardera Svenska
Missionskyrkans pastorer, diakoner, distriktsföreståndare samt, vid behov, missionsarbetare.
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Juridisk eller annan expertis kan vid behov knytas till nämnden för behandling av visst ärende.
B. Ansvarsnämnden har att behandla ärenden av disciplinär art gällande i Svenska Missionskyrkan ordinerade eller avskilda till särskilda tjänster ifråga om:
– brott mot tystnadsplikten,
– lärofrågor, där medarbetares förkunnelse står i strid med Svenska Missionskyrkans grundsatser,
– handlande som leder till att förtroendet för medarbetare hotas eller utgör missbruk av
uppdraget.
C. Nämnden kan, om den finner detta nödvändigt, föreslå kyrkostyrelsen att en medarbetare
stryks från förteckningen över ordinerade respektive avskilda till särskilda tjänster inom Svenska
Missionskyrkan.
D. Kyrkostyrelsen fastställer instruktion för nämndens arbete.

§7

Valberedningen
A. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid kyrkokonferensen, val av styrelse och
revisorer samt av ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet. Valberedningen kan
också ge förslag i övriga val, där ordningen inte reglerats på annat sätt.
B. Rätt att föreslå ledamot i kyrkostyrelsen har församling inom Svenska Missionskyrkan samt
styrelse i Svenska Missionskyrkans distrikt. Förslag skall lämnas skriftligt till valberedningens
ordförande senast 4 månader före kyrkokonferensen. Förslagsställare skall förvissa sig om att den
som föreslås står till förfogande.
C. Valberedningen skall upprätta valsedel till kyrkokonferensen med kandidater till kyrkostyrelsen som valberedningen förordar. Valsedeln bör innehålla fler namn än det antal som skall
väljas.
D. Kyrkokonferensen utser valberedningen för nästkommande konferens så, att 1 ledamot utses
från varje distrikt, på förslag av respektive distrikt. Därjämte utses ordförande och vice ordförande på förslag av konferensens presidium.

§8

Redovisning och revision
A. Svenska Missionskyrkans räkenskapsår är 1 september –31 augusti.
B. Kyrkostyrelsen skall för varje räkenskapsår upprätta årsredovisning, som innehåller
förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
C. Årsredovisningen, räkenskaperna samt förvaltningen skall granskas av 3 revisorer utsedda av
kyrkokonferensen. Av revisorerna skall minst en vara auktoriserad. För revisorerna skall 2
ersättare utses, varav 1 skall vara auktoriserad.
D. Revisorerna skall följa verksamheten och den ekonomiska förvaltningen. De skall efter
granskning avge berättelse till konferensen samt ge förslag i fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen.

§9

Svenska Missionskyrkans ungdomsförbund
A. Svenska Missionskyrkans arbete med barn och unga är anförtrott åt SMU (Svenska Missionskyrkans Ungdom). För SMU gäller stadgar fastställda av dess riksmöte på förslag av SMU:s styrelse
efter samråd med kyrkostyrelsen. Arbetet bedrivs enligt Svenska Missionskyrkans grundsatser.
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§ 10

Övriga organ
A. Svenska Missionskyrkan ingår i Andelsföreningen Teologiska Högskolan i Stockholm, som
har till uppgift att för Svenska Missionskyrkans och övriga andelsägares räkning svara för utbildning av pastorer, ge annan högskoleutbildning samt bedriva forskning.
B. Svenska Missionskyrkan bedriver folkhögskoleverksamhet genom andelsföreningar, där
kyrkan innehar andelsmajoritet. Genom folkhögskolorna vill Svenska Missionskyrkan bereda
unga och äldre möjlighet till deltagande i folkbildning och kompletterande utbildning. Folkhögskolorna har en särskild uppgift att medverka i fortbildning, yrkesutbildning och funktionärsutbildning inom Svenska Missionskyrkan och dess ungdomsförbund.
C. Svenska Missionskyrkan medverkar i samhällsdebatt och kristen opinionsbildning genom
tidningen Sändaren, som utges av Svensk Frikyrkopress AB, där Svenska Missionskyrkan är
delägare.
D. Svenska Missionskyrkan bedriver medieverksamhet med utgivning av böcker och andra
medieprodukter till tjänst för kyrka och samhälle bland annat genom delägarskap i Verbum AB.

§ 11

Upplösning av Svenska Missionskyrkan
A. För upplösning av Svenska Missionskyrkan krävs samstämmiga beslut vid två på varandra
följande ordinarie kyrkokonferenser. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av närvarande
ombud.
B. Beslut om upplösning skall också omfatta frågan om avveckling av Svenska Missionskyrkans
egendom och personal.

§ 12

Ändring av Svenska Missionskyrkans konstitution
A. Ändring av Svenska Missionskyrkans konstitution kan ske genom beslut av
kyrkokonferensen. Förslag till ändring samt kyrkostyrelsens yttrande över förslag som väckts av
annan än styrelsen, skall sändas till församlingarna senast 2 månader för konferensen.
B. För ändring av stadgar och grundsatser skall beslut fattas med 2/3 majoritet av närvarande
ombud.
C. För ändring av § 11 krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande ordinarie
kyrkokonferenser.
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