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DET VAR NÄRMARE 500 PERSONER som samlats i Schillerska gym-
nasiet i Göteborg. Innan det började rådde en förväntansfull
stämning i den kyrkliknande aulan. Ordningsvakter och jour-
nalister gjorde inte det hela mindre spännande. Det blev också
en oförglömlig dag. Biskop Walter Obare Omwanza hade kom-
mit ända från Kenya för att, som han själv uttryckte det, ”hjäl-
pa lutherska kristna”. Hans motiv för detta var: Om en lem li-
der, så lider alla lemmar med den (1 Kor. 12:26). Vid sin sida
hade han fyra andra utländska biskopar.

Efter ingångsprocession under körsång, höll Obare ett tal,
som fick alla att lyssna. Rubriken var: ”Varför är vi här i dag?”
Obare klargjorde skälen till varför kristna från olika delar av
världen samlats denna dag. Hans svar var: kärlek och solida-
ritet, Guds Ord, den lutherska bekännelsen samt kyrkorätt och
rättspraxis. Han talade om ett nödläge i Skandinavien och om
ett lidande som känns i andra delar av världen. Ett nödläge
p.g.a. att de som vill hålla fast vid hela Bibeln inte får vigas till
präster i Svenska kyrkan. Ett lidande som biblisk sanning och
kristen kärlek inte kan göra oss okänsliga för. Vidare fokuse-
rade han bl.a. på mission i retur. ”Vi mottog denna undervis-
ning från er och i dag ger vi den tillbaka till er med tacksamma
och djärva hjärtan.” Det är tänkvärt att denne Obare själv har
fått ta emot bibelundervisning av MBVs missionärer i Kenya.
(Obares tal finns att läsa på bl.a. www.missionsprovinsen.se) 

Obare vigde först Arne Olsson, pensionerad präst, till biskop.
Därefter vigde denne i sin tur Jan-Ulrik Smetana och Gunnar
Andersson, Sverige, samt Niko Vannasmaa, Finland, till präster. 

Mellan de välplanerade programpunkterna fanns det rum för
spontanitet. Obare kallade t.ex. fram frivilliga till att sjunga:
”Vår Gud är oss en väldig borg” på swahili. Snart stämde också
övriga in i sången, var och en på sitt språk.

Slutligen hölls högmässa, som leddes av Arne Olsson. I skrif-
tetalet inför nattvarden, liksom i prästvigningstalet, visade han
prov på stort andligt ledarskap genom att han predikade Guds
Ord på ett så tydligt sätt – både lag och evangelium – att vi blev
både uppbyggda och glada.

Programmet inklusive fikapaus och presskonferens varade i
sex timmar. Därefter var det festsupé, som pågick fram till mid-
natt, eftersom det var många som ville hålla tal. Missionsprovin-
sens arbete följs med stort intresse i andra länder p.g.a. att situa-
tionen är likartad för bibeltroheten i hela västvärlden. Det
märktes inte minst på alla utländska gäster och på deras tal.
Gästerna kom från bl.a. Finland, Norge, Danmark, Vitryssland,
USA och Sydafrika. En av talarna menade att detta är en histo-

risk händelse och att Sverige visar vägen för andra länder genom
att man bereder plats för ett evangelisk-lutherskt kyrkoliv.

I dag är det nio gudstjänstgemenskaper som betjänas av Mis-
sionsprovinsen (som bildades i oktober 2004). Man är registre-
rad som ideell förening och betonar att man inte vill vara en ny
kyrka. I stället menar man sig ha skapat en alternativ struktur
vid sidan om Svenska kyrkan för att tillgodose de behov av and-
ligt ledarskap, tillsyn och prästvigning som finns. Medan Svens-
ka kyrkan överger Bibeln och bekännelsen, vill Missionsprovin-
sen fortsätta att respektera dem – men man ser sig som en nöd-
lösning tills Svenska kyrkan ändrar sig. Arne Olsson sa på press-
konferensen: ”Vi ser fram emot den dag då Svenska kyrkan ser
Missionsprovinsen som en resurs.”

EVA OCH JOSEF APPELL

Asmundtorp, Landskrona

En ovanlig
biskops- och prästvigning
Lördagen den 5 februari vigdes en biskop och tre präster i Göteborg. Vigningen anordnades av Mis-
sionsprovinsen och Jan-Ulrik Smetana, missionsgårdspastor på Fridhem i Vännäs, var en av de tre. 

Jan-Ulrik Smetana tillsammans med sin fru Ann-Charlotte och barnen Adam och

Cornelia.

MBVS STYRELSE GJORDE I MAJ 2003 ett uttalande med följande inne-
håll: P.g.a. den bekymmersamma situationen i Svenska kyrkan (SvK) har
MBVs styrelse förståelse för att Missionsprovinsen (Mpr) bildas och repre-
sentanter från styrelsen kommer att delta i arbetet som observatörer.
Detta innebär inte att MBV är en del av Mpr. ”MBV skall inte heller i framti-
den anvisa församlingstillhörighet för sina medlemmar. Men situationen i
SvK gör att vi kan se Mpr som ett alternativ för vissa föreningar, försam-
lingar och vängrupper där medlemmarna inte längre kan ha sin försam-
lingstillhörighet i SvK.” I Till Liv 12/04 klargjorde MBVs styrelse dels att
man inte motsätter sig en vigning av Jan-Ulrik Smetana, missionsgårds-
pastor på Fridhem, eftersom den sker efter många missionsvännerna
önskemål, och dels att MBV inte aktivt kommer att delta i vigningen.

BENGT HJORT, HARALD WALDEMARSON

Minireportage • Missionsprovinsen
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