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Kaj Kjrer-Hansen
Befolkningen'iWozii'tilhsrer Loma-folket,, Afri
deresreligion.,skriver Yffila Quaqua,.som selv Sihsrer Loma-folket, men
nu er den kristne liberiahske.leder
af Centretmod
Analfabetismei Wozi i et
af de mangehefter,,Sgrr
'rr'
har,udgive;:','
Qentret
>Som Lomo-stammen
tidligeretroede,tror Loma.folk
'i dag,at derer enGud.Meni
modsetningtil den ktl3tne
.tro,troedeog tror deogpipi
mangeandre ting. Undtagelser
udgordogdeaf fciriastammen,
somer blevet'kristne.

Man tfqede biled-ep+rydlr
er en stor.Gud,sorgOr-hsje,re
end alle ting og es'"a$*.#jfts
skabeuMen vedsidenhf ddne Gud findesardrefinUmdn
har en overnaturligmagt,ved
hjalp af hvilken dr, kan beskytteniehnesker
eller pifsre
dem en ulykke. Sidanne,tirtg
er inde& amuletter, :trc.er,
bjerge,floderow
F r y g t . , ,, , r : : . i . , : . - u 'gamle
Den
Loma-sia*h*
tro pd deresunderordnede
guder betyder, 4! ,de lever, i
frygt. Nir dei skete nog-et,
som de ikke forstod,'tcitkede
de det som en gerning,udfiiit
af de underordnedeEud€i.
Hvis en mand f. :eks.gik ud
pi arbejde, og hans cutlass
(arbejdsredskab,
vAben,skse)
faldt ud af baltet, betoddette, at inden ikke onskedF;;'it
han skulle arbejde'denl{Ag.
Han .yillp.${strhksg1,t-tlbeg.
'r:
til byenog slappeaf.'"" '
Der er en ting, som de tidligeig f, bma-staniinE?Ot
Fptejedeat sige,somsvarertiltilbt
fjerdebud (i Bibelen);Oi'vi
ved ikke, hvordan dermgtd6
er opstdet.Hvis et bani:ilCfte
visterespektover for sineforeldre eller en aldrg. p€HoF,
sagde man {Fnt'{Ct}r fivette
barn vil llib, f$- eJ,leqgt'trivi<.
De gamlei Loma-stammen
' "'': '' I i vil
,'i
stadigsigedette.

som de ikke forstod, tolkede
de det som en gerning,'gUdii.
udfiirt
af de underordnede
Hvis en mand f. :eks.gfk qd
pd arbejde, og hans critla$s
(arbejdsredskab,
vAben,'
o-kse)
faldt ud af baltet, betsd dette, at inden ikke onskbdp,;at
han skulle arbejde'tlen'flhg.
Han villp.sAgqlks gX.tflbeee
til bVdh.og
$lappqhf.'"":' r"
Der er en ting,:som''ditidligereLoma-stammefelk'plejedeat slge,isom'" vare?til'ifet
fjerdebud (i Bibelen).Oi'vi
ved ikke, hvoidan denngid€
er opstAet.Hvis et barn'ikfte
visterespektover for sineforaldre eller en afldre"p-gg;op,
sagde rnan {trf'dCttirDate
barn vil ithp".{$:gtlrrygt'fivi<.
De gamlei Loma-stammen
vil
s t a d i g s i g e d e t { e ' .:'',' , ' ;
ir
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Disseandre-tingrs9,4tLou.rastammen viser erbsdighed
overfor, ka"ldesikke guder,
menden mdde,som man omgAsdem pd, viser, at de er
som en slagsguder,for deih.
Det somviser,at Loma-$tammen haf forestillingeno'm en
hojeie Gud er det nayn,.$6m
de giverdenneGud.'De kalder denne Gud >The' Sky
God< (Himmelguden).
.,Dervedviserde, at de antagir, at
der er andreguder.
: i und.e,l'.gf,Tne(.

MargarethMiller, en aiherikansk missionar, serl har
boet i Wozi'i 28 ei og eiden
1969den enestehvide i Wozi
indtil familienSkjstt ankom i
november 1981, siger til
spsrgsmAletom HirqmplgUden:

i
Forfredrene ' I
- Der er en tfo pA',;.
at ,ddr,er
en Sky-God,men det.vasentligstesynesat vere forfadredyrkelsen.Storeog praktislte
konsekvenser
af troen pd)'en
Sky-God,er det vanskeligtat
fi,sje pi, menved.f.eks.begravelser fAr det '' kortsekvenser,at man tror, at den
afdsdesind levervidere.Den
skal fodres,sAden kan overskridte gransen.,til >Andeb ye n <.
I Wozi er der flere kristne
gravsteder. Korsene rsber
det. Gravenefindesalmindeligvisligeudenfor deafdsdes
hytter.Men ellersadskillerde
kristne grave sig ikke i udseendefra de ikke-kristne.
OgsApi de kristnegravefindesen lille vandsltil. Om det
er til Anderne,er det vanskeligf for en udenforstAende
at
fi klarhed over. :- Det hehger sammenmed, at nAr et
gravstedbygges af familiOmedlemmerne,
er der blandt
disqe som reget ogsA iklc€kristne,'og det hsrer nu engangmed til traditionenher,
atip-lacer'e
en sAdanskAl,sigOr
deri'kristnelederfor mgnig.lr;i 'i'
detfli'Wozi.
--M;;;
6n jeg ikke ta ua?{r
hamom densag.-

