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Moin Yamahsgrav i Wozi (dsd 3. februar1982).

graYiWozi
MoinYamahs
med mig rundt i landsbyen,
somdet er en god skik, nir en
fremmedhar indfundetsig.
- Der kom bud til os, at
hun
Guds vrnd.
Der stir et par spandeog Fsrst snskede
troedevi, at hun ville
en tsnde til at opsamle dsbes,men da vi kom op til
regnvandpi Moin Yama- hende,fortalte andre,at hun
ha gravstedi Wozi. Foran var dsbt. Det var sket i
husetliggeren andenkri- begyndelsenaf 50'erne, da
stengrav, hvilket korsud- hendesmand var blevet krismykningenrsber. Grav- sten.6 ud af hans7 hustruer
inskriptionen er pi en- var dengangblevetdsbt. Men
gelsk,fordi det nu engang med Guds vand mente hun
er det sprog,man kan skri- nadveren.
- Nicolaipe 4( ville med,
ve,hvisman kan skrive.
menda vi kom ind i den morke hytte,foresloghan hurtigt:
Moin Yamahablevi slutnin- >>Mor,skal vi ikke snart gi
genaf januarminedbiretind hjem, der er ikke rart at v&re
fra det >behandlingscenter(,
h e r< .
den
mest
.
Moin Yamah modtog
prominentemedicinmandhar
nadveren,og nogledageefter
noglekilometerudenfor Wokunnevi forsti pd rAbeneopzi. Hun var afkraftet og dode pe fra hendeshytte, at hun
nogledagesenere,d. 3. febru- var dsd. Vi gjordeklar til en
ar 1982,godt to minederefkristen begravelse,selv om
ter familienSkjott'sankomst der indtil det sidsteherskede
til landsbyen.
tvivl om, hvorvidt det skulle
- Det var voresfgrstemovare en kristenbegravelse
elde meddsdeni Wozi, fortellerej.
- Dagenefter hendesdsd
ler Bodilog Jens-Arne
Skjstt,
da de gir .introduktionstur samledesomkring l5 kristne
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ved kirken. De gik syngende
hen til Moin Yamahs hus
hvor det mesteaf landsbyen
var samlet.Den kristnegruppe stod pi den enesideog alledeandrepA den anden.De
kristnefortsattemed at synge
dereskristnesange.
Medicinmanden,som
havde behandlet kvinden,
tradte frem, forteller Bodil
og Jens-Arne
Skjott, somom
han ville haveindflydelsepA,
hvordan begravelsenskulle
foregi. Men da han begyndte
at sigenoget,sangde kristne
hojere. Dette spil varedevel
en 5 minutterstid, indtil medicinmandentrak sig tilbage
og sattesig med en cigareti
udkantenaf kredsen.
- Hermedvar det klart, at
det skulle vare en kristen
begravelse.
Efter en langere
palaver blev det til, at de
kristnekvinder gik ind i hytten for at svobe liget ind i
klader. LigetblevbAretud og
lagt pi grusdyngenved graven.
Jens-ArneSkjstt kunnenu
holde sin begravelsespradikenpAengelsk,og lederenfor

menighedenoversatteden til
loma. Moin Yamahslig blev
herefter lagt i graven. Joro
fyldesi og den efterfolgende
dag var der kommet cement
til Wozi, siledesat gravstedet
kunne muresop og inskriptionenudferdiges.
Det var en dag, som
gjorde starkt indtryk pA os.
Det skyldesikke blot, at det
var fsrste gangvi blev involvereti dsdeni Wozi. Men det
skyldessnarerespillet mellem
de kristne og byens prominentemedicinmand.De kristne vandt med deressangover
ham, selvom han havdehaft
Moin Yamah til behandlingi
langere tid, Og selv om der
var flereaf de kristne,som vi
ikke kendte fra deres kirkegangi Wozi, vidstede alligevelgodt, at de skulle stille
sig pA Moin Yamahsside,da
dsdenkom til Wozi.
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