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Forord
Lederman efter storeteoiogrskehovedlinjereller fingerknipslosninger pA vanskeligesporgsmAl,som missionerer i en afrikansksammenheng stillesoverfor, leder man forgaves i dennebog.
Hensigtenmed den er mere beskeden:at kikke om bagved facaden pA et par danske missionerer, pejle sig ind pA nogle af de
problemer,de moder, og afspejleen personligusikkerhed,som rorer
sigi dem.
Hvis de smi glimt, der gives,kan vare med til at skabelidt storre
forstielsefor nogleaf de problemer,sommissioner-nybegyndere
i en
junglelandsbyi Liberiai VestafrikastArmed, har arbejdetmed deres
missionar-hakkebrettil skrivemaskineikke varet helt forgeves.
Som missioner kan man godt vere frustreret uden at have tabt
troen. Man kan godt famle, selv om man kender de gode nyheder,
man er sat til at gh ud med. Og man kan godt stille sporgsmAlved
en rekke forhold. Ikke for at stille sporgsmAlved evangelietskerne,
men for at evangelietnetop mA blive hsrt, som det, det er: At
himmelensGud for JesuKristi skyld er far {or ethvert menneskei
enhver kultur.
Om Den lutherske Kirkes arbejdei Liberia foreliggerpi dansk
Olav Vibe Smidts boglunglekirken i Liberia (Christiansfeld1980).
Den anbefalestil dem, der ansker at stifte n€rmere bekendtskab
med det forholdsvisnye arbejdsomridefor danskydremission,som
Liberiaudgar.
Wozi den 1. august 1983
Kai Kjer-Hansen

1 Men frustreret- ja!
- Hvordan forklarer du trosbekendelsen,
og hvad tro er for disse
mennesker?EIIer forsoningenog betydningen af Jesu dsd? Eller
hvad diben betyder?Og hvad et kristent fellesskaber for noget?
Nir jeg sporgerfyrene i dibsklassen,hvorfor Jesuskom til verden,
er svaretganskerigtigt: ,For at frelsesyndereo.feg har vel gentaget
det sAofte, at det er trengt ind. Men skal jeg vere erlig, kommer
jeg nogle gangetil at taenkepA sondagsskoleborn
i Danmark, som
sikrer sig ved at svare ,Jesusnpi de sporgsmil, man stiller, hvis de
ikke lige kan komme pi et svar.
- Men hvad betyderdet for dem, at Jesuskom for at frelsesyndere? Er synd og tilgivelsenoget andet for dem, end det er for mig?
Nir jeg taler om kristendom, bruger jeg ofte pA loma-sprogetudtrykket: At venderyggen til det gamle liv og lobe efter Jesus,dvs.
folge Jesus.Men hvad forbinder de hermed? Hvordan balancerer
man rigtigt mellem det gamle i dereskultur, som de kan beholde,
nir de er kommet til tro, og si det gamle i dereskultur, som ikke
Iader sig forene med det nye liv i Kristus? Og hvor er forskellen
mellem at levei fallesskabetmed Jesusog andrekristneog sAblot at
introducereen kristen dogmatik for dem?Ja, hvordankan man give
udtryk for et kristent fellesskabpA et sted,hvor man ikke kan fi oje
pA det? Det kan selvfolgeligvere mine antenner, der er noget i
vejen med. Sig bare, at det ikke er stort anderledespA alle andre
steder,hvor man stir pAbar bund i en kristen sammenhangog skal
begyndeforfra, men sig ikke at det er let!
- Er det det eneste,jeg skal?Og kan? AItsA at hamre det ind i
dem, blive ved med at gentageevangelietog sA overladerestentil
HelligAnden?Ved at blive ved med at gentageimporterer jeg i det
mindste ikke noget fremmed i en afrikansksammenhang, for her
gentagerman, si det forslAr. Selvfolgeligkan man ikke gore et
mennesketil en kristen, og naturligvis holder ,logikkenu op et eller

andet sted, nAr man har med kristendom at gsre. Men alligevel
forsagerman da i Danmark at forklare tingenesi godt, som det nu
ladersig gore, Iorsogerat give svar pi, hvorfor Jesuskom til verden,
hvorfor han mitte fodesaf en jomfru, og hvad hansdod og opstandelsebetyder. Men hvad gor man i et samfund, hvor nlogikkenn
ikke betyder noget, eller rettere: som har sin egen logik, et eget
tankemonster,som man ikke kan trenge ind i. I det mindsteer jeg
ikke trangt derind endnu.
- Menneskerher acceptererjo ikke noget, bare fordi det s1 ologisko efter min tankegang.Her gor man noget, fordi MAN gor det.
Bsrn leererved at observere.De stiller ikke mange sporgsmAlog
opdragesheller ikke til det. De kan remser,ja, de kan imiteredanske
ord og lyde. som du selv har hort, nAr de spiller fodboldmed vore
unger. Men gir du skolebsrnenepi klingen, opdagerdu hurtigt, at
der ikke er ret meget bag deresremser.Ofte kun ord, lyde. Nir jeg
observererdet hos de store drenge, som.kommer for at f& lektiehjelp, kan jeg ikke lade vere med at tenke pA, om den kristendom, jeg introducererfor dem, og som de kan gentage,ogsi bareer
lyde. Men jeg kan ikke vere tilfreds med at gore kristentroentil
nogle lyde, nogle rigtige setninger eller et par remser.
- Og man kan godt blive lidt trat af, at man hele tiden tsler, at
man skal tageinitiativerne- og pi de andresvegne.Jeghar en drom
om en kirke i enhver landsbymed dAbsklasser
og et kristent faellesskab- pi deresvilkir og deresinitiativ. Jeg bliver ikke frustreret,
fordi jeg ikke er klar over, hvor vort arbejdegerne skulle (ore hen.
Der har veret gode tlllsb lsr. Men de er ligesomlobet ud i sandet.
Og de initiativer, vi har taget, tja, det er ikke altid lige let at se,
hvordan de henger sammen. Eller hvad der skal blive af dem.
- Og om de - ogs5- skal lobe ud i sandet..
Hun er ikke sAdanat stoppe,missionaren, der kikker indenfor i
gestehuset, den narmeste bygning til hendesegen families hus,
gestehuset med mobler i bedste plastic-amerikanerstil,placeret
her for et kvart drhundredesidenog med et panoramavindueud til
,Hvor de slankepalmer star(, som Shubidua-gruppen
syngerom pi
det kassettebAnd,
ungerne har smuglet med i dereshAndbagage,
og
8

med opfordringen:,Tag til CostaKalundborgo- men her er vi altsA
ikke i Kalundborg,men i Vestafrika.Narmere betegnetWozi, en
jungielandsbyi Liberia,som ligger oppe i baglandetog 350 km fra
hovedstadenMonrovia ved Atlanterhavet.
Et lille utopia havde de slankepalmer hensatmig i, og junglen,
som er den nermeste nabopi de to sidertil missionerernesomrAde,
frodig som den er og med de mange nuanceraf gronne farver og
smukt brudt af rode og hvide og orangefarvedeblomster, for slet
ikke at tale om de mange forskeiligeog {arvestrAlende
sommerfugle
med den odselhedaf farver, Skaberenhar sat pA dem, alt sammen
lige uden for mit myggenets-vindueog ikke pA et postkort. En lille
Edenshave for en gast, som vil oplevenoget eksotiski nogle mineder, slappeaf fra reset derhjemmeog fornemme lidt af det fortaettedeAfrika, men dog med det i baghovedet,at man kan rejsehjem,
nAr man har lyst, og at der ikke er nogenhojeremagt, der har kaldet
en til at udfsre en bestemtopgaveog til at leve i dennelille havehvis det da ikke var for disseelendigeinsektersskyld, hvis stik man
godt kunne vere foruden. Og hvis stik undertidengiver hovedpine.
Men nu stikker hun, missioneren, der ikke rigtig er til at stoppe,
nir hun fsrst er kommet igang. Selvfalgeligkan hendessporgsm5l
og mine nik og bemerkninger opfattessom en slagspsykoterapifor
en missionar, som undertidenmangler en mur at spille sin bold op
imod. Og hvis det er det, er det vel ogsAi orden. I hvert fald er det
ikke udtryk for nogle missionar-pubenetsvanskeligheder,
da hun
kun har mindre end 2 ir pi bagensom Afrika-missionar. Begyndervanskeligheder
miske, men i givet fald er Bodil Skjott ikke ene
om dem, den teologiskekandidat {ra Arhus Universitet, som sammen med sin mand Jens-ArneSkjatt, der er prest og har samme
uddannelsesbaggrund,
dannedeportnerpar i deres studietidpi det
,gamleo Menighedsfakulteti Barthsgade,fsr de i november 1981
Wozi, udsendtaf DanskEthioperMission,og
kom til junglelandsbyen
foraeldretil to drenge, Nicolai, som er fodt i 7977 og Christoffer,
fodt i begyndelsenaf 1981.
- Skal jeg bare hamre det ind i dem og si overladeresten til
HeliigAndenT

- Vil - ogse- vores arbeidelsbe ud i sandet?
- Jeg er sendt, ikke blot af en missionsorganisation,
som har
venner, der {orventer noget af os, men sendt af Ham, der engang
sendtesin son for at frelse alle mennesker.
- Jeghar ikke tabt modet, men lidt frustrereten gangimellem, jal
Eller
Skal min nlogikn blive deres - og er det min hovedopgave?
skal deres ,logiko leres af os? Under alle omstendighederhar jeg
svert ved at sli mig til ro med at preesentere
en dogmatisk,logikn,
som nok sigermig noget. Men den lille erfaring,jeg har, sigermig,
at den ikke siger landsbyensbefolkningmeget. Hvis den overhoved e t s i g e rd e m n o g e t p o s i t i v t .
Inden hun gAr ud til kvinden med et lille barn pi ryggen,som ster
- en kvinde, lige sA rank som de slanke
uden for panoramavinduer
palmer for at give dem nogle malariapiller,nir hun lige at tilfoje,
at der ogsAer andre vinkler - og mere positive - at anskuemissionaer-hverdagslivetunder.
- Frustreret, jal Tabt troen og frimodigheden, nej !
Det skulle da ogsi bare mangle, hvis frimodighedenhelt var giet
tabt, tenker jeg, og lader blikket glide fra mit panoramavindueud
til de slanke palmer og hen til skrivemaskinen, et gammelt missionar-hakkebreet til mashne, og videre hen til plasticstolen, som
ikke er den bedsteop{indelsei et land med en sAhoj fugtighedsgrad,
to sondagsgudstjenesom det er tilfeldet i Liberia. Ved gArsdagens
ster havdede haft omkring en femtedelaf landsbyens500-600beboere i tale. Den storstedel havdeganskevist varet bsrn, men de er jo
ogsAmennesker.For ovrigt havde der da ogsAvaret et par hAndfulde unge samt nogle voksne.Forrigeir, da jeg besogteWozi og pi
et tidspunkt, hvor danskernekun havde veret der et halvt ir, li
gennemsnittetved sondagsgudstjenesterne
pi 5 voksnekirkegangere. Hvem i Danmark ville ikke {orst trakke en sidan positiv forskel
frem, hvis man var kommet som prastefamilie til et sAkaldtdodt
sogn,oB man sAefter 2 ir havdehaft en {emtedelaf sognetsbeboere
i kirke pA en sondag?
Troen og frimodighedener ikke tabt, men den forstetids frustration er nu aflost af en anden iorm for frustration. I den forste tid
10

efter deresankomsrtil landsbyen,kunne de tilladesig at vere pe det
observerendeplan, folte de. Dengang var de travlt optaget af at
tilegne sig stammesprogetloma. Men nu er situationenen anden.
En anden form for frustration har meldt sig. pA det sprogligeplan
har de nermet sig befolkningen.Og de mangebesog,de modtageri
dereshus, rober, at de har fiet god kontakt med landsbyensbefolkning. Men dennetilnermelse er netop en a{ Arsagerne
til, at de ogs6
har set, at afstandener stor mellem dem og det folk, de er sat til at
arbejdeiblandt.
Nuvel. At stille sporgsmAlved sin egeneksistenssom missioner
og dele ens frustrationer med venner af missionener vel, nAr alt
kommer til alt, et frugtbart udgangspunktfor en forstAelseaf unge
missionerers hverdag. Missioner-romantik kan hverken missionen, missionensvenner eller mission€rerne vare tjent med.
Naturligvis gemmer der sig ogsi noget bag facadenpi danske
missionarer i en junglelandsbyi Liberia i Vestafrika.
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2 Opgangog nedgangfor Wozi-kirken
Houseboy'enfor den amerikanskemissionar gir i dissetider stille
og roiigt omkring uden for mit panoramavindueog mellem de
slankepalmerog ser til den hvideshus, mens hun er pi hjemmeorlov. Og fodrer hendeskatte ved aftenstide.Med disemad kobt i
Monrovia og hentet den lange vej op der{ra, Gad vide, hvad noget
sidant kommunikereri dettesamfund? Men det er miske en mide at
overlevep5, som her kommer til udtryk. Hun har varet i Wozi i
snart 30 Ar. I den farstetid var der nogle {A andremission€rer, men
i den lange periode |ra 7969 og til familien Skjotts ankomst i 1981
har hun veret den eneste fastboendehvide i landsbyen.Hendes
hovedopgave
har veret at hjelpe andre- men {orholdsvisfA- hvide
at lare loma-sproget.
Housboy'enhar arbejdetfor hendei alle 30 ir og er dobt og horer
til de mest trofaste kirkegangere i Wozi. Vel at marke, nAr den
hvide missionar befindersig i Wozi. Men er hun bortrejst,er ogsi
han borte fra sondagens
gudstjenester.I de to sidstemineder, mens
den hvide missionar har veret i USA, har han og hans kone ikke
vist sig i kirken en enestegang.
Tidligt om morgenenskramlerdet med spandeuden for vinduet.
Det er de 4 mend, der er ansatpA missionsstationen,
og som bl. a.
skal fylde tonderneop med vand, de tonder, der er placeretpA et sA
hojt niveau, at de hvide missionerer kan fi rindende regnvandi
deres vandhaner.2 af arbejdsfolkeneer dobt. Men ingen af dem
kommer i kirken.
- I kirke m6 de jo engangvere kommet. Men uden at jeg kender
de narmere omstendighederomkring deresdlb {or 20-30 &r siden,
kan man godt sporge sig selv, hvad dette kommunikerer blandt
landsbyensikke-dobtebefolkning, kommenterer Bodil Skjott. Og
hun fortsetter: - Siger det mon bare, at man helst skal vare dsbt
for at kunne fA arbejdehos de hvide?
t1

- Selvfolgeligkunne det ikke falde os ind at afskedigedissefolk,
fordi de ikke kommer i kirke. Og naturligvis kender jeg ikke deres
motiv for, at de for mange Ar siden lod sig dabe. Og hvad der bor
dybt derinde i dem, kender jo kun Gud. Men man bliver i det
mindste opmarksom p6, at det kan vare en >fristelse<for nogle at
lade sig dobe, fordi det ser ud til at kunne betalesig.
- Voresegenhushjaelper ikke dobt. Jegkan for ovrigt ikke lide, at
du kalderham en nhouseboyu.Han er ikke en dreng,men en voksen
n'randpi vores alder og far til 5. Men da vi skulle igang med en
Ioma-klassefor folk i landsbyen,som ville lere at lese dereseget
sprog,gik han i spidsen.Det var vi naturligvisgladefor. Men man
kan ikke lade vere med at sporge,om det var en indpodetforestilling, som her kom til udtryk: Vi hjelper ham ved at give ham
arbejde,og si mA han ogsi hjelpe os. Forledensondagvar han
endogmed til bornegudstjenesten
og holdt ro og orden pA de nederste benke, uden at vi havde bedt ham om det.
- Men under alle omstendigheder,viser dissedobte folk, som du
ser uden for dit vindue, at der enganger foregAetnoget her i Wozi.
Men ogsi, at et eller andet er gAetgalt. Kirken ligger jo deroppei
landsbyen,men hvordan deresforhold eSentliger til den og til alt,
hvad den stAr for, kan det godt vaerevanskeligtat fA redepA.
Den lutherskeKirke i Wozi har en god placering.Den ligger lige
ud til det hullede hovedstrog.I modsetning til missionsstationen
liggerkirken inden {or den a( Andernebeskyttedering af lianer, som
omgiver landsbyen.Den har bliktag, som de flesteandrehuse eller
hytter. Et tegn pA en vis velstandog et vist fremskridt. For selv om
man pi farvebilledernehellere vil have >rigtige<afrikanskehytter
med et stritaekt palmebladstag,forstir man det hensigtsmaessige
med de mstne bliktage,nAr troperegnenvelter ned. Der er 2 gange
10 benkerekker, sAdanat der uden vanskelighederkan vare 150
menneskertil gudstjeneste,og endnu flere, dersom man sidderpA
rigtig afrikanskfacon.Og si er de smAborn, der er bundetop pA en
m o r s e l l e r s t o r e s o s t e rrsy g , i k k e t a l t m e d .
Prangendekirkebygningeri Vesten er ikke nodvendigvisudtryk
[or et rigt menighedsliv.Den enkelt udstyredeWozi-kirke er dog et
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bevispA, at der enganShar veret en levendemenighed,der onskede
at rejseen kirke. Og da man byggededen i begyndelsenaf 1950'erne, regnedeman med, at det var nodvendigtmed en stor kirke. Men
de nedtagneloftsbredderi den ene sideaf kirken taler sit egetsprog.
For slet ikke at navne de resterendeloftsbradder, som ikke har si
meget at hange i og kan falde ned, hvornAr det skal vere. Det er
miske et lille tegn pA, at de nuverende kristne ikke har samme
ressourcersom de, der engang byggede kirken. I hvert fald har
man nu ikke krefter til at vedligeholdeden. Og de danskemission€rer ser det ikke som deres forste opgave at pynte kirken op.
Loftsbradderneer dog for dem et lille tegn pA, at der mAskeikke
kun er tale om et ydre, men ogsAet indre forfald.
Byggegrundekober man ikke i dettejunglesamfund,men de tildeles a{ landsbyensrAd, e{ter at der er sammenkaldttil enpalaaer, et
mode, som afholdesi palaver-hytten,der ligger en huslangde fra
kirken. Her kan enhver give sin mening til kendeog en vis form for
falles beslutning tages. Dog er der nogle personer,der er mere
indflydelsesrige
and andre, fordi de er tildelt en bestemtopgave,f.
eks. den at dragekonklusionena{ en palaver.At kirken blev bygget
netop sAcentralt i iandsbyenkan tagessom et tegn pA, at den ikke
blev opfattet som en fjende.
- Det ville vare tossetat veereutilfreds med, at loma-folketikke
opfatterkristendommensom en fjende.Tvartimod kan vi glade os
over al den venlighed,vi moder. Men det stiller si nogle specielle
krav til den mAde,vi pr€senterer evangelietpA, og situationener
ikke sAlet at hindtere, som den miske kan se ud til. At loma-folket
ikke er {jendtligtindstillet over for kristendommener ikke ensbetydendemed, at jeg uden videretor tale om ,stor ibenhed for evangelieto, som man vist plejer at formulere det. Det er en forenklingaf
sagen.Jegonsker ikke en ydre modstand,men det foruroliger mig
undertiden,at der ikke er mere modstand,Er det fordi, vi hvide har
gjort kristendommentil en ufarlig sag, eiier er det noget, som er
indbyggeti hele deresreligioseverden,som her kommer til udtryk?
Eller er det en blanding af beggedele, sporgerBodil Skjott.
I de snart 2 Ar familien Skistt har boet i Wozi, har det ikke veret
\1

i kirken. Antalnodvendigtat tenke pA at udvide baenkekapaciteten
Iet af voksnekirkegaengeresvingedei det fsrste ir mellem 4 og 5 ved
de ordinare sondagsgudstjenester.
Ved serlige lejligheder,har der
veret lidt flere, {. eks. ved julegudstjenesten
1981, hvor der var 74,
der deltog i nadveren,et tegn pA, at der i det mindstevar 14 personer i Wozi, der var dobt. En opadg6ende
tendensi antalleta{ kirkegangere kan dog sporesinden for det sidstehalve ir.
Efter at danskernehavdeveret i Wozi et halvt irs tid, var det med
en vis overraskelsejeg modtog deres oplysning om, at de ikke
kendte det nojagtige antal pA dobte personer i Wozi. Det havde en
vis sammenhaeng
med, at de dengangkoncentrerede
sig om at lere
stammesprogetloma. Hertil kommer, at Jens-Arne Skjotts stillingsbeskrivelselyder pA at vaereevangeliserendeprast for et omrAdemed ca. 35 landsbyerog med en be{olkningpAomkring 15.000
mennesker.Forudenham er der i dette omrAdekun 2 andrelutherske praster, og a{ disse3 er kun den ene libenaner.
Den person, som i flere Ar har kaldt til gudstjeneste,men som
hverken er prast, ordineret diakon eller evangelist,men leder af
,Leseprogramcenteret(i Wozi, har fra begyndelsenikke lagt skjul
pi, at han gerneoverladerledelsenaf kirken til danskerne.Men selv
om de gerne tager et medansvar- og vel heller ikke kommer uden
om at tagehovedansvaret
fra begyndelsenaf 1984,hvor Wozi bliver
- legger de ikke skjul pi,
hovedmenigheden
i en ny sogneinddeling
at de ikke er kommet for at tage ansvaret fra de lokale krafter.
Tvertimod er de, i den korte tid de pA forskelligmAdehar kikket ind
bag gardinetpi Den lutherskeKirke i Liberia,blevetoverbevistom,
at nir det halter si meget, skyldesdet ikke mindst, at det kun i ringe
grader lykkedestidligeremissionarer at oplare den kristne lokalbefolkning til ansvarsbevidsthed
over for deres egen kirke. Kirken
skulle gerne komme til at fungere, ogsAselv om de ikke var der.
- Men 6t er vore gode intentioner, og at vi ikke vil komme som de
bedrevidendemed fingerknipslosningerpi alle problemer. Noget
andet er, hvordan man skal handle, nir der er nogle forhold, som
skriger, og som kunne losesmed et lille fingerknips,siger de.
I sommeren 1982 sh det ikke ud til, at der i det hele taset var
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nogeni Wozi, som havdeklarhedover, hvor mangedobte,der var i
landsbyen.Denganghavdejeg en fornemmelseaf, at tal interesserede mig mere end f. eks. den fungerendeleder af menighedenog
blev en smule usikker om, hvorvidt jeg pA dette punkt stilledeet
,vestligt( sporgsmAl.Alligevel overbevistejeg mig selv om, at man
heller ikke i et junglesamfundsom dettekan komme uden om tal. Si
jeg fastholdtsporgsmAlet,
ogsAefter at vare blevetintroduceretfor
,towno-chefen, borgmesteren,som kun kunne opgive antallet af
husstande,fordi hver husstandskal betaleen afgift til staten,men
ikke kunne oplyse, hvor mange mennesker,der bor i den landsby,
han stod i spidsenfor. 84 husstandeer der, men om der er 500 eller
700 menneskeri Wozi, tja, hvem ved?
Om der var 14 eller 40 dobtei Wozi? Ingen sAud til at kunne give
svaret.
Efter at have pressetden fungerendeleder for kirken, fAr vi at
vide, at der vist ligger en bog henne i en kassei kirken. Vi finder
kassen,som er ulist, som kirken ogsAer det. Altervinen og flere Ars
gamle oblater ligger sammen med sangboger,nytestamenterpA
loma og en bunke skrammel. Og rigtignok, der ligger ogsi en stor
registreringsbog.
Et hurtigt blik i den rober imidlertid, at bogenikke
indeholderen registreringaf dib, men derimod en registreringaf
kollekten,som er givet i Arene1965-69.Hvad de enkeitekirkegangere har givet som gave pi de forskelligesondageer opfort.
Selvom den fundne bog ikke gav svaretpAantalletaf dobtei Wozi
i Arene f965-69, kan den i det mindste give en fornemmelseaf
antalletaf kirkegangere.Da mit vertspar kommer hjem fra dagens
sprogstudier,har jeg en statistikklar til dem. Som en udfordring.PA
baggrundaf kollektende forste20 sondagei irene 1955og 1959kan
folgendeuddragesom kirkegangen:
I 7965 opforer bogen 44 forskellige navne. | 1,969er antallet
voksettil naestendet dobbelte,nemlig 87 {orskelligenavne. Begge
Ar er der nogle,der kun har givet kollekt en enkeltgang. Under alle
omstendighedermA man regne med, at der har varet gester i
kirke, som har boet andetsteds,
men fremgangener alligeveltydelig
nok.
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I 1965variererantalletaf voksnekirkegeengere
mellem 8 og26 og
med et gennemsnitpA76. AI folk, som disse20 sondagehar varet i
kirke mellem 15-20 gangeviser bogen, at der har veret en kernemenighedpA en 15 stykker, som trofast har modt op n€sten hver
sondag.
I1959 varierer antallet pA kirkegangere mellem 15 og 31. Gennemsnittetfor de sammesondageer i \969 stegettil 22 i forhold til
de 15 fra 7965. I7969 er der omkring 18, som nesten hver sondag
har siddeti kirken i Wozi. Samtidigmed at det gennemsnitligeantal
er stegetfra 15 til 22, er detsamiedeantal af kirkegaengere
stegetfra
320 til 340, nAr de samme20 sondagesammenlignesi 1965o97969.
Og i sommeren1982 er gennemsnittetaf kirkegangere5. Den
amerikanske,lutherskeprest i Wozi forlod stedeti 1959.Med hans
og andrehvide missionarersbortrejsefra omrAdetophorteikke blot
registreringenaf kollektgivendekirkegangere. Men kirkegangen
faldt samtidig drastigt. Og sidstedAb i kirken i Wozi fandt sted i
7968.
I kollektbogenli der ganske vist 3 dSbskort- alleredeunder
skrevne.De har ligget klar til brug op gennem 7O'erne.Men prasten var rejst, og evangelisten,som var blevet a{satfra sit arbejde
andetsteds,vendte tilbage til sin landsby,til Wozi, og blev sAbedt
om at lede menigheden- men passedesin farm.
Om det er et lille tegn pA en opgangsperiode
for menighedeni
Wozi, at der i 1983igen har varet brug {or dibskort, mA tiden vise.
Nu ved danskerne,at der i det mindste var omkring 20 personeri
landsbyen,som var dobt, da de ankom. Men samtidigmi de konstatere, at der dukker nogle dobte op, nAr doden melder sig, og hvis
eksistenssom dsbte de ikke kender noget til. I dette samfund er
det ikke gjort med bare at stille et sporgsmil, nAr man onsker
information om den slagsforhold.
Skont der er lyspunkter, har det ringe deltagerantalved sondagens morgengudstjenesterikke i naevneverdiggrad endret sig.
OgsAfor menighedeni Wozi passerdet, at det kan tagemangeAr at
opbyggeen menighed,mens en menighedkan smuldre pi forbavsendekort tid.
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Hvis der nemlig bareer et gran af sandhedi en kirkestatistik,som
Jens-ArneSkjott nu har smidt ind til mig, og som dekker hele Den
lutherskeKirke i Liberiai periodenfra den 1. november7967 tilden
31. oktober 7968, har Wozi-kirken pA flere mider varet et lyspunkt. Dengang. Skont statistikker som sAdaner uegnedetii at
angive.hvor Andeligmoden en menigheder, raber den pigeldende
statistik ikke desto mindre, at der engang er foregAetnoget her.
Andre forhold peger i samme retning.
Til tonernefra en loma-sang,som nir mig nedefra missionerernes hus, hvor den ugenrlige bibelkredser samler - noget nyt i
forhold til, hvad 70'ernebod pi i Wozi - og med generatorlarmen
i
baggrunden,som dog ikke kan overdove det symfoniorkesteraf
forunderligeAfrika-lyde, som junglen er {yldt med, og mens ildfluerne slAr gnister uden for mit panoramavinduei msrket, biadrer
jeg kirkestatistikkenigennem. Konklusionener ikke vanskeligat
drage: Ingen tvivl om, at Wozi-menighedenhar haft en storhedstid
op gennem 60'erne, og som kulminerer lige for den amerikanske
missioner og praestrejstehjem i 7969. Men heller ingen tvivl om,
at det er gdet stot tilbage for kirken i Wozi siden da.
I det sogn, Wozi er del af, var der dengang21 menigheder.Sammenligner man disse,forteller statistikkensin egen historie.
I 11 af de 21 menighedervar der i den nevnte periodeikke nogen
barnedAbogi 6 al disseheller ikke nogenvoksendibr79G7-68,mens
der i de andre 5 menighedervar 38 voksendib.
I de resterende10 menighedervarierer antalletaf barned&bmellem 2 og 33. Wozi kommer pi 3.-pladsenmed 14 barnedib.
I de sammemenighedervarierer antalietaf voksendAbmellem 1
og 85. Wozi kommer pi 3.-pladsenmed 19 voksendib.
Og konfirmationer: Her varierer antalletmellem 1 og 95. Wozi
kommer ind pA 2.-pladsenmed 49 konfirmerede.
I de 21 menighederer det samledeantal barnedib 110, mens der
er 2\6 voksendAbsamt 210 konfirmeredei denneperiode.
I slutningen af tgeg kommer Wozi-menigheden ind pi en
3.-plads,nir man ser pAdet samledeantal af kvinder og born, der er
dobt i hele sognet.Og Wozi-menighedenligger pAen 4.-plads,hvad
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anger det samledeantal af dobte mand, konfirmeredemedlemmer
samt nadverfejrendekirkegengere.
Ser man imidlertid pA den menighed i sognet, som er vokset
mest i den p&geldendeperiode, ligger Wozi-menighedenklart i
spidsen.Af menighedens51 dsbte born, var de 14 dobt detteAr. Og
af menighedens84 medlemmervar 19 blevetdobt i sammeperiode.
Med andre ord: Menighedeni Wozi er i 7967-68vokset med over
25"/. pA 6t 6r.
Andre kilder rober, at der har varet fest i Wozi pAskesondag
1958.Da blev nemlig 32 dsbt i kirken. Og i en notits herom tilfojes
det, at der i det mindste er en storre husstandi Wozi, hvor alle
medlemmerer dobt. Men si rejstepresten. Og de dibskort, som li
klar til brug, blev ikke benyttet gennem 70'ernesnedgang.
Et lille fingerpegom, at diben (or dissemenneskerhar forpligtet
dem til at tageet okonomiskmedansvar,kan ogs&uddragesaf statistikken. Det kan i hvert fald konstateres,at ved de ugentligesondagskollekterer der indkommet mere i Wozi, end der i alt er
indkommet i 19 andre menighedertilsammen.Kun er den samlede
kollekt i Wozi overgAetaf sognetshovedmenighed,som dog teller
fire gangesi mange medlemmersom Wozi-menigheden.I sognets
hovedmenigheder belobetptt 352 dollar, mens man i Wozi har lagt
258 dollar i kollektposerne.Procentvisligger Wozi-menigheden
altsi ogsApA dette punkt pA en klar forstepladsi sognet.Selv om de
hvide missionerer ogsAkan have givet deresbidrag, {orklarerdette
neppe ait. Et overfiadiskblik pa andremenighederskollektregnskab
i hele Den lutherskeKirke i Liberia viser, at Wozi-menighedener
med helt fremme i spidsen.Kun i enkeltestorre bymenigheder,er
der eksemplerph, at der procentviser givet lidt flere pengeend i
Wozi. Men dette mA sesi lyset af, at der er flere pengei omiob i
byerne, end der er blandt landsbybefolkningen.
Opgangi 5O'erneog en markant nedgangi 70'erne.Det billedeer
vanskeligtat udradere.I tidsrummet mellem 1958 og januar 1983
har der ikke veereten enestedAb i Wozi.
Og kollekteni nedgangsperioden
taler ogsAsit tydeligesprog.De
flestesondageer der blevetringet med kirkeklokken,som stAruden
19

for kirken i Wozi, ogsAi den periode,hvor der ikke har varet nogen
mindre end 200 dollar. Denne
prest. I 1981var kollektenpAArsbasis
nedganger markant, iser nAr den settes i forhold til, at menigheden r7967-68 gav 258 dollar ved de ugentligekollekter. Og hertil
skal lagges andre gaver, sAledesat man dengangkom op p& 392
dollar pA et Ar. Og priserne er som pA andre stederi verden ikke
blevet mindre i Liberia siden da.
IldfluerneslAr stadigderesgnister i msrket uden for mit panoramavindue.Det serud til, at der i menighedeni Wozi og densomegn
har veret gnisttandereop gennem50'erne.Ildfluernevar der ogsi i
70'erne. Men gnisttendere har menigheden manglet igennem
70'erne.
Hvad der kan sammen{attesi ord som: visioner, optimisme og
aktivitet {or kirkens vidtforgrenedearbejdei 60'erne, skorter det
ikke af eksemplerpi. Publikationerudgivet af ,Leseprogramcenteret< i Wozi taier sit tydelige sprog herom.
Indtrykket af, at det er gAetklart tilbagefor Wozi-kirken, sattesi
relief, nAr det samtidig kan konstateres,at Den lutherskeKirke i
Liberia, er vokset betydeligt, nAr man ser pA antalletaf dens medIemmer.
E{ter omkring 90 irs arbejdetalte Den lutherske Kirke i 1951
omkring 2.000 medlemmer.I1955 er antalletvoksettil 11.000,og i
7969 er der omkring 15.000 medlemmer. I begyndelsen af
1980'ernetaler man om omkring 25.000 medlemmer.Dissetal mi
nok tagesmed et vist forbehold.I hvert fald er det ikke nemt at vide,
hvor mange medlemmerWozi-menigheden- eller tilsvarendemenigheder- har bidragetmed i disseangivelser.Den betydeligevakst
henger for en del sammenmed, at Den lutherskeKirke er en barnedobendekirke. Men kendsgerningernei Wozi-menighedeni dag
viser ogsA,at Den lutherske Kirke i Liberia har en del nominelle
medlemmer.Noget tilsvarendegelder for mangeandremenigheder
i loma-omrAdet.
Skont Den lutherskeKirke i Liberia som s&daner voksetbetydeligt op gennem 50'erneog 7O'erne,har mange landsbymenigheder
ikke destomindre haft en betydelignedgangi 7O'erne.Dette er ikke
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mindst trist, fordi Den lutherskeKirke i Liberiaer kendt som ojunglekirkenn.PAet tidligt tidspunkt tog netop Den lutherskeKirke den
ikke var nAetmed
udfordring op, som li i, at stammebefolkningen
evangeliet.Mens Den lutherske Kirke i dag har fiet folgeskabaf
andrekirkeretningerog ogsAspecielleafrikanskekirker, er det ikke
'konkurrencenn fra sidanne, der kan forklare nedgangeni Wozi-menigheden.For her er der kun 6n kirke: den lutherske.
Arsagernetil nedgangenfor Wozi-kirken og andrelutherskemenigheder i loma-omridet kan vare mange. Anden blaesernu engang, hvor den vil. Men nir det forbeholder taget, kommer man
ikke uden om at sporge,om 70'ernehar mangletnogle gnisttendere. I det mindste har Den lutherskeKirke i loma-omrAdettidligere
haft folk med visioner, og som var gnisttandere.
Folk, som iyste op i morket. Som ildfluerne gnistrer derude i
morket.
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En gnisttender i kirkens opgangsperiode

Vi sidderog bladrer i de pent indbundneArgangeaf den ugentlige
loma-avis,som udgivesaf ,Laseprogramcenteret(i Wozi. I 50,ernes udgivelserfindesen maengdenotitserom evangelisationsture
til
fjerntliggendelandsbyeri loma-omrAdet,om oprettelseaf dAbsklasser og efterfolgendemassedib,om kirker, der byggeseller m6 udvides for at kunne rumme de nye kristne.
Helt uden interessefor de danskemissionarer i Wozi er disse
notitserikke. De har gjort op med sig selv og har indset,at det ikke
kommer Wozi-kirken til gode, dersom de nojes med at pleje en
personligskuffelseover, at forholdenei menighedenikke er, som de
engangvar. Derfor er de da ogsApA udkik efter nye impulserog er
optagetaf, hvordanman tidligereevangeliserede.
Det er de ikke blot
for at finde ud a{, hvad der gik galt, men ogsAfor om muligt at f6
inspirationtil at handle og ikke blive lammet af en personligusikkerhed.
Ikke mindst, nAr det gelder sporgsmAletom kirkens vekst, og
hvordan man skal hAndtereen dAbsoplering,melder problemerne
sig. Pi den ene side vil de ikke bare dobe i fleng for at kunne sende
nogle godestatistikkerhjem og fi afstivetderesselvrespekt.Fristelsentil noget sAdantkenderde. Pi den andensideer det et sporgsm&l
om at smede,mens jernet er varmt og ikke stirre sig blind pA egne
motiver - eller andresmotiver for at lade sig dobe, Vel skal motiveme analyseresog bearbejdes.Men en kirke - og en kristen- der
ikke tsr lobe risikoen{or at gore noget {orkert, vinder n€ppe mange
menneskerfor Kristus. Dog er de ogsi klar over, at ikke alt er gjort
med at dobe eller bygge en kirke, dersom arbejdetikke kan folges
op. En af 50'ernesgnisttaendere
i loma-omrAdetudfordrer dem og
tvinger dem ind i nogie overvejelser,som langt fra er a{sluttede.
Blandt 60'emesgnisttendere og optimister i Den lutherskeKirkes opgangstidi loma-omridet var den amerikanske,lutherske
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prest JamesC. Wold. I en periodevar han bosati Wozi og lerte
sprogether, og senerevar han prast i sognetshovedmenighedca.
20 km fra Wozi. Om hans arbejdegiver notitserog artikler i publikationer {ra ,Leseprogramcenteretoi Wozi god besked.Heraf kan
udledes,at Wold var en hirdt arbejdendemissioner. Ofte drog han
sammen med nogle liberianere ud til en landsby, hvor evangeliet
ikke var blevet forkyndt tidligere, eller hvor der i det mindsteikke
var nogen kristen menighed eller kirke. Han pradikede, oprettede
dibsklasser,dobte og fik sat gang i kirkebyggeri og fik oprettet
loma-laseklasser.
Ofte rapporteresder, at grupperpA mellem 25 og
100 onskedeat blive dsbt e{ter sAdanneevangelisationsture.
Efter at
have fiet tilladelsefra byens r6d holdesder et massemode,og man
gAr pA husbesog.Herefter gives der {or dem, som udtrykker et
snske om at blive kristne, en intensiv dAbsopleringpA en eller to
uger. Undertidenbliver Wold selv i den p&geldendelandsbyi disse
dage,andregangeoverladerhansdAbsundervisningen
til liberianske
evangelister.Men under alle omstendigheder smedesder, mens
jernet er varmt. Og der dobeshurtigt.
En andenamerikanskmissionar, som i 60'erneundertidenarbejdedesammenmed Wold, betegnerham nu som en frontkemper, en
mand med glod, entusiasmeog karisma. Men samme missioner,
som nu er tilbagei loma-omridet efter at haveforladt Liberiai1,969,
tilfojer lidt forsigtigt, at bagtropperne,som skulle komme efter
Wold, udeblev.Om Wold gik for hurtigt frem i sit arbejde,er det
vanskeligtat fe et klart svar pA fra dennemissioner. De amerikanske missionarer er ikke lette at udfritte om sAdannesporgsmAl.Det
henger miske sammenmed en loyalitetsfslelse
over [or deresegen
kirke, som fra slutningenaf 60'erneikke i sammeudstrekning som
tidligere har udsendt evangeliserendeog menighedsopbyggende
missionerer.
For Wold, som ogsAarbejdedeteologiskmed de problemstillinger,
han modte, skortededet ikke pi visioner for Den lutherskeKirke i
Liberia.I nogle artikler fta1965-67i kirkens engelsksprogede
organ
,the good newsu introducererhan sine tanker omkirkepekst.
Han henlederopmarksomhedenp&, hvorledesstammer, klaner

og folkegrupperi Ny Guinea, Tanganyika (Tanzania),Indien og
andrestederhar vendt sig til kristendommen,idet han kritisererden
vestligekristenhedsindividualistiskekristendomsopfattelse.
Kirkevaeksttankener ikke en fremmed storrelse for lutheranere, haevder
han, idet han henviser til folkekirker i Vesteuropa.Idet han sammenkobler sine teoretiske studier a{ kirkeveksttankernemed de
iagttagelser,han selv har gjort i Liberia, siger han:
, . . i Liberia er der nu en sidan situation, at en vekst i
folkegruppeproportioner
ikke blot er mulig, men sandsynlig.
Idet han opmuntrer kirken til at indoptagefolkegrupperi kirken
og understregervigtighedenaf en planlegning for en sidan vekst af
{olkegrupper,fortsatter han:
Det er op til os at afgare,om Den lutherskeKirke i Liberiaom
10 ir skal blive en kirke med 15.000 medlemmer, 50.000
medlemmer eller 150.000 medlemmer. En s6danvakst har
fundet sted andre steder i verden, hvor situationener som
her. Med en folkebevegelse,som fir den rett€ omsorg,kan vi
voksetil 150.000medlemmerpA 10 ir.
Wold er ganskeklar over, at det er HelligAnden,der skabertroen,
hvor og hvornir Gud vil det, hvilket han understregeri en storre
undersogelse
af kirkens situation i Liberia. I sine artikler garderer
han sig ved at sige:
Nogle lesere vil hurtigt tilfoje: ,Om Gud vil<. f eg er overbevist om, at Gud vil. Sporgsmileter: Vil vi?
Ingen tvivl om, at Wold er optimist. Men hans optimisme er
begrundeti troen pA, at Gud vil, at alle menneskerskalfrelses.Hvis
kirken skal vokse, mA den imidlertid ofre noget af sin religiose
stolthed:
Kirken kan voksehurtigt i Liberia. Men den storstehindring
for at opnAden storstmulige vekst, er, at kirken alleredehar
programmer og evangelisationsmetoder,
som medforer en
lille eller en langsomveekst.
Som apostelenPeter i sin tid mitte o{re noget af sin jodiske
stolthedog gAind i den svinekodsspisende
hednings.Kornelius,hus,
mi vi ogsi gore det, hevder Wold.
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Han kritiserer,at missionentidligerehar virket s&dan,at mennesker fra stammebefolkningen
m6tte lere engelskfor at blive kristne,
fordi engelsknu engangvar pradikesproget.Selv mestredeWold
loma-sproget.- Og dissefolk mAttegi i skolefor at lere at lese, gi
kledt - og i ovrigt opfore sig - som de vestligemissionerer. Dette
medforte ikke sjeldent en stolthed, som var endog verre end hos
dem, der havde introduceret disse ting. Denne stolthed er en af
Arsagerne
til, at kirken ikke er voksetblandt stammebefolkningen:
I mit egetsogn har jeg spurgt eldre mend, hvorfor de ikke er
blevet dobt. Og de har svaret: >Hvorfor mig? Jeg har aldrig
giet i skolen.
Wold vil ikke skole og uddannelsetil livs. Men han vil aflive den
indgroedeforestilling,at uddannelseer en forudsetning for at blive
- og vere - en kristen. Med en sloganagtigvending siger han:
oDu behsver ikke at tage en god uddannelsefor at blive en
kristen< er faktisk et lige si vigtigt skridt for kirkens vekst i
Liberia, som ,Du behsverikke at blive omskAren(var det for
kirken pi apostlenestid.
At kirken er pA rette spor, ser Wold bl. a. deraf
- at der fra 7948 er sat et program op for at gore det muligt for
stammebefolkningen
at lese BibelenpA deresegetsprog.Selvstandige sprogstudierudfort af missionerer stammer fra1948.
- at menighedeni Totota i 1949 fik tiiiadeisetii at syngehymner
ved sondagsgudstjenesterne
pA afrikanskemelodier,
- og at beslutningenblev taget i 1951, at mand, der lever i et
polygamt egteskab,kan dobes.
PA denne mide har Den lutherske Kirke langsomt bevaget sig i
retning af at eliminere enhver art af ,omskarelse(, som nyomvendte skulle underkastesig.
Stadigvak er dog ikke alt, som det burde vere, ifolge Wold:
En stor vanskeligheder der tilbage.Det er (ganskevist) ikke
laengerenodvendigtfor en, der vil vare kristen, at gi i skole,
tale engelsk eller synge vestlige sange. Han kan endog blive
kristen uden at skulle skille sie af med sine ekstra-koner.Men

stadigvak mA han pA vestlig vis blive et ,individueltu (men_
neske)for at blive en kristen.
Hele mAden,hvorpAman moder ham og hansomvendelse,
er stadigstort set individualistisk.
Ikke blot opfatterwold dette som u{oreneligtmed den lutherske
lere. Han ankiagerogs5,den vestligeverden for nesten at forgude
individualiteten.Men i Afrika er det individuelle menneskenaje
forbundet med en storre sammenheng: familien, klanen eller
stammen.De evangelisationsmodeller,
man har benyttet sig af, har
fokuseretp& det individuelle menneske,mener Wold, og dermed
har man opmuntret det enkeltemennesketil at bryde bAnJenea{ til
familien og den kultur, man er del af.
over for dette setter wold eksemplerfra andre dele af verden,
hvor familier, klaner og hele stammer sammen er blevet kristne.
Det er mAden, det skal gores pi i Liberia, og her mA der satses,
mener Wold:
Jeg vil ikke kalde nogen form (for evangelisation),der forer
menneskertil Kristus, for en ,dirligu evangelisation.Men
det at omvendeindividuellemenneskerer bestemtheller ikke
en ogodoform for evangelisation.
Man kan just ikke bebrejdeWold for at mangleoptimisme,og det
er ikke vanskeligtat konstatere,at hansvision om, at Den lutherske
Kirke i Liberiapi 10 ar skulle voksetil 150.000medlemmer,ikke er
giet i opfyldelse.De danskemissionerer finder dog ingen tir{redsstillelsei en sidan hoverendeog bedrevidendekonstatering.De vil
hellerepA en positiv mide lade sig provokereog udfordre, da Wold
satter fingeren pi nogle punkter, som de ikke selv er fardige med at
gennemarbejde.
- Hvorfor i alverdenskulle vi lade
os sendeud i den her del af
alverden,dersomvi ikke troedepi kirkens vekst? Det ville da vere
absurd.Men Wolds tanker og den mAde,hvorp& han greb tingene
an, rejser naturligvis sporgsmAletom, hvor hurtigt man skal gA
frem' Ligeledeser taien om en kirke i vekst ikke bloi noget,der hl.
med antal at gore. Vakst har ogsi at gore med menighedenserkendelsea{, hvad kristentro er for noget. For ovrigt havdeDen lutherzo

skeKirkes eksekutivkomit€sporgsmaletoppeat vendeved den halvirlige samling i juni 1983. Her kom det frem, at ikke alt er gjort
med en >kvantitativ<vakst, en vaeksti antal af medlemmer.Men
man si sporgsmilet om de kristnes ,kvalitative. vaekstsom et
brandende problem - og en udfordring. At kirken ikke blot er
interessereti at vokse i medlemsantal,men nu ogsa er optageta{
menighedensAndeligetrivsel, er et godt tegn pA en indre besindelse,
mener de danskemissionerer i Wozi.
De afviser at komme med de >rigtige<meninger om, hvorvidt
Wolds fremgangsmAde
var den rigtige eller ej. Men at de arbejder
med tilsvarendesporgsmil, viser dereskommentarer:
- Vel er de mAl, som Wold satte,ikke naet, men alligeveler hans
indsatsvanskeligat '"rrrdere.Hvem ved, om det ikke netopvar fordi,
der engangvar en gnisttender som Wold, at der stadigveker evangelister,som har holdt ud, selvom kirken er sygnetnogethen i vort
omride?
- Vi vil vel hellereladeos inspirereaf den entusiasmeog milrettethed, han lagdefor dagenend gA ind i en gold kritik. Visioner om at
mangem& blive grebetaf Kristus, kan hverken vi eller andref& nok
af. Og det havdehan i hvert fald.
- Selvfolgeligstiller vi ogsAsporgsm5lved, om han gik for hurtigt
frem. Havde vi hort om hans fremgangsm8.de,
fsr vi selv stod med
problemerne,havde vi vel sagt, at han dsbte for hurtigt. Helt sA
enkelt er det ikke, nAr man skal handle og ikke kan nojes med at
haveen teoretiskmening herom. Hovedproblemeter jo, hvor meget
vi kan - og skal - sikre os, (or vi vil dsbe. Sammenlignervi vor
situation med en barnedobende,luthersk kirke i Danmark, melder
sporgsmiletsig, om vi nogle gangeer overforsigtigeher. Og om vi i
vor situation kommer til at "kreve( mere end i et sikaldt kristent
land som Danmark. PAen markelig mAdeligger det ofte i baghovedet, at vi vil sikre os imod at blive anklaget for at gA ud i en slags
charmeoffensiv.
- Vi har {aktiskselv haft en form for omassedAbn
i Wozi. Det var
pinsesondag
1983, og n8lrvi tenker tilbage,kan vi ikke rigtig finde
ud af, om vi handlederigtigt, eller om vi blev taget pA sengen.Det
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begyndtemed, at en kristen, som altid kommer i kirken, ville have
et barn dobt. Det var naturiigvis i orden. Det rygtedesi landsbyen.
Enkenefter den tidligereevangelist- hun kommer sjaldent i kirke ytrede ogsAet onske om at fA et par born dsbt. De horte med til
hendeshusstand.Moderen til disseborn bor her i Wozi, men faderen er nu i Monrovia. Og mAskeer {aderenegentligto forskellige
mend. De agteskabeligeforhold her i landsbyener en historie for
sig. Men det endte med, at der aftenenfor pinsesondagvar6born,
der skulle dobes,og der var ikke tid elier lejlighedtil en ordentlig
dAbssamtale
med foraldre eller slegtninge til dissebsrn. De blev
dobt, men en andengang vil vi nok gribe sagenlidt anderledesan.
Det pynter naturligvis gevaldigt pA dAbsstatistikken
her i Wozi.
Men om vi blev taget pA sengeneller ej, sAligger der i hvert fald en
udfordring i at gA til disse borns slegtninge og minde dem om
evangelieti dAbenfor disseborn. Hvis noget lignende sker andre
steder- og det har vi en mistankeom - er der al mulig grund til at
beskeftigesig med kirkens ,kvalitativeovakst og ikke udelukkende
koncentreresig om dens ,kvantitative( vakst.
- Den forste dAbsklasse,
der blev oprettet her i Wozi, og som vi
havde ansvaret{or, begyndtemed 3 unge mend. Kun en af disse
blev dobt. Den ene kom ikke i kirke og en anden flyttede til en
narliggende landsby for at gA i skole. Han havde fulgt omkring
halvdelenaf de 20 lektioner og ville gerne have en attestp& dette. I
Danmark havde man vel givet f. eks. en konfirmand en skrivelse
med pi vejen, si vedkommende kunne fortsette, hvor han slap, et
andet sted. Det gjorde vi ikke. Gjorde vi ret? At vi ikke gav ham
attesten,hang sammenmed at vi havde en fornemmelseaf, at han
opfattede dibsforberedelsensom en skolegang,der skulle afsluttes
med en slagseksamen, Men vi vil gerne modvirke, at dAbenbliver
en eksamen,som bare skal bestAs,og sA er man ferdig med den
slagsting. Vi anbefaledeham derfor at gi ind i en dAbsklasse
pA det
nye sted, idet vi pointerede,at dAbener indgangentil et fellesskab
med Kristusog med andre,der hsrer Kristustil. Men gjordevi ret?
- Den dAbsklasse,
som er i gang nu, rror vi i det mindstebegyndte
pi en rigtig mide. En af de fA dsbte kvinder, som regelmessigt
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kommer i kirke, havdegivet sin 12-Arigedreng klar besked,da han
havde fortalt, at han gerne ville dobes. Hun havde fortalt, at han sA
mitte g&i en d5bsklasse.
Da han kom til os, spurgtevi ham, om han
troede, nogle af hans kammeraterville med til dAbsforberedelsen.
Han fik kontakt med 5 andre,og et par fra voresbibelkredsville ogsA
med. Forsteaften, vi samledesmed dem, var i kirken oppe i landsbyen. Her troppedeen del andre op, og pludseligvar der omkring
20, der tilkendegav,at de ville dsbes.Men efter nogle gange,er det
nu kun ham, der tog initiativet samt de fra bibelkredsen,som hanger ved. De, der er faldetfra, er dem, der lod sig rive med den forste
aften uden forst at have overvejetdet seriast.
- De flesteaf dem, der er i dAbsklassen,
gAr i 5. klassei Wozi-skolen. Lengere kan man ikke komme her. Til jul mA de, der vil
fortsatte deresskolegang,flytte til en landsby5 km herfra. Fuld{orer de dAbsundervisningen,
bliver de snart dobt. Hvorfor skulle vi
trakke det i langdrag?Men spandendebliver det at fulge, om de
betragterdAbensom en eksamen- for sAat vere fardig med kirken
- eller om de vil fortsette med at komme i kirken. I Den lutherske
Kirke her i landet har man den skik, at pi et tidspunkt under dibsforberedelsen
lover de, der skal dsbes,ved en specielholtidelighedi
kirken, at de vil deltagei menighedensfellesskab.Men det skurrer
godt nok i ens oren, at de afgiver dette lsfte ved en aftengudstjeneste, hvor ingen fra menighedener til stede,skont man godt ved, at
dette lofte skal gives.
- Om det er rigtigt af os eller ej, si giver vi ikke nogen form for
modydelsetil dem, som kommer i voresbibelkredseller i dibsklassen, bortset fra at det nok er med lidt storre frimodighed,de kommer for at fi lidt lektiehjelp engang imellem. Men vi korer dem
ikke gratis til en ungdomslejr.Det ville man vel have gjort i Danmark, hvis man f . eks. fik kontakt med en ikke-kristen,som gerne
ville med pA en kristen lejr, men ikke havdepengetil det. I stedetfor
forsogervi at finde noget arbejdetil dem og betalerdem for det, si
de kan tjene penge til turen. Og nir der kommer et brev som
forledendag fra en tidligere Wozi-dreng, som nu bor i Monrovia,
om vi kunne komme og hente ham, nir vi skal pi lejr, bliver svaret
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et nej. Sagdevi ja til noget sAdant,ville helevor tid gi med - gratistaxaksrsel.Men sAdanrasonnerer man vel ikke i Danmark?
- Den mAde,hvorpAvi har kunnet drive dibsundervisning,
er vel
et eksempelpi en ,skoledrengeo-kirke,som Wold ville kalde det.
De fleste i dAbsklassen
nu horer med til de klogtigste 5. klasse
elever. Indimellem kan man ikke lade vaeremed i sit stille sind at
sporgeefter deresegentligemotiv for at ville debes.Da kirken ikke
som tidligerehar midler til at stro om sig med stipendiertil videregiende uddannelse,bliver de skuffede, hvis det er det drivende
motiv. Men vi er begyndt at fortalle os selv, ar det forste motiv _
hvad det sA end kan vere - ikke er det vigtigste. Vigtigere er det,
hvad der kommer ud af en dAbsundervisning.
- En kirke skulle nodig kun bestAaf ,skoledrengeo.
Men det ville
da vare tAbeligtat lukke dem ude, som kommer forst, blot fordi de
er skoledrenge.Vi vil nodig standseher eller skabedet indtryk, at
kirken kun er for skoledrenge.Men det er rigtignok et problem,
hvordanvi kan msde andregrupper, f. eks. pigerneog unge madre.
De forsog, vi har gjort indtil nu, er faldet til jorden.
- Det har veret almindeligti kirken, at man for at
blive dobt skal
kunne de 10 bud og trosbekendelsen
udenad.Her har de klogtige
drenge fra 5. klassedet lettest. Sveerereer det for ham, der fsrst
snskededAb og fik sine kammeratermed. Han er ikke kommet si
Iangt i skolenog gsr det sikken heller ikke pi grund af manglende
evner. Men selv om det er svert ikke at gore en dibsklassetir en
skolelignende
institution, skal han nu ikke betalefor dette. Evangejo
liet er netop for de svage,og han har vist, at han satsernoget pi f.
eks. at komme i kirke. Wold rammer jo plet, nir han kritiserer
tidligereevangelisationsmetoder,
hvor man let kom til at favorisere
de klogtige. Hans betoningaf, at evangelietogs6er for analfabeter,
er noget, som ikke mindst vi med vores vestlige og akademiske
baggrundmA tage til os og bearbejde.
- Den mAde, vi indtil nu har kunnet arbejdepA, er
altsApi en
meget oindividualistiskobasis. NAr kun et enkelt medlem af en
husstandbliver dobt, hiber vi naturligvis, at vedkommendemA
blive et redskabfor, at hele husstandenonsker at blive kristne. At
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der er stsrre fellesskaberaf mennesker:{amilier, klaner, stammer,
som samlethar vendt sig til kristendommenandre stederi verden,
kan vi kun glade os over. Det ville da vere skont, hvis noget sidant
kunne ske i Wozi. Men skal man veere realistisk,mA man nok
sparge,hvor mange eksempler, man her i Liberia kan finde pA, at
hele landsbyersamlet har vendt sig til kristendommen.
- Det ville vere uretferdigt over for Wold at laste ham for, at
bagtropperneudeblev. Stadigvak er der landsbyer, hvor en gruppe
af menneskertilkendegiver,at de vil dsbes,nir en missioner kommer. Og nir Pauluskunne dobehurtigt, sAdansom han gjordemed
fangevogteren i Filippi (Apostlenes Gerninger 16), kan dette vel
ogsi goresi dag. Vi kan pA nuvarende tidspunkt ikke se andet,end
der stadigvek i Liberia er brug {or typer som Wold. Men vi er
{uldt ud pA det rene med, at det hele let laber ud i sandet,dersom
bagtropperneudebliver, og dersom der ikke er nogen til at tage sig af
og hlelpe de nydobte, siger de danskemissionarer i Wozi.
Samtidig med, at de vil fortsette med at bryde nyt land, fordi
situationener, som den er i loma-omridet, indserde danskemissioneereri Wozi, at ogsAderesarbejdevil lsbe ud i sandet,dersomdet
ikke lykkes at fi et myndigt lagfolk frem, som bide er sig sin
kristentroog sit ansvarfor kirken bevidst.Men at dettekan ladesig
gore, viser et eksempelfra en menighedlengere nedei landet. Her
har man i de sidsteAr ha{t en missioner, som har koncentreretsig
om arbejdetI menigheden og lagt vegt pi modningen af menigheden. De positivevirkninger hera{, har nok veret en af grundenetil,
at Den lutherskeKirke i den nuvarende situation har set den store
ud{ordring, der ligger i talen om en ukvalitativ<vakst for kirken.
Da troperegnenvaltede ned i gAr a{tes,styrtededen 4 meter hoje
skorstentil missionarernesudendsrskomfur ned. I dag er samme
missionar, som for et halvt Ar siden byggede skorstenen, i gang
med at bygge den op. Med mere cement- nu. Si den ikke skal falde
ned igen om et halvt Ar. Og sA kan han jo samtidig gA og fundere
over, hvilke midler,' der skal bruges, for at ikke den kirke, han er
med til at opbygge, skal falde sammen, nir han - og de - ikke
lansere er i Wozi.
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|eg beundrerham en smule, fordi han her til morgen er gAets&
frisk i gang med arbejdeti stedetfor at satte sig hen og bedyreover
for sig selv,at det ikke kan nytte noget at lave en skorsten,nir man
ikke er uddannetmurer.
Men den, der ikke tsrlsbe risikoenfor at gore noget forkert, ner
man bygger en skorsten, fir ingen skorsten. Og den missioner,
som ikke tsr lobe risikoen for at gore noget forkert, vinder neppe
mange menneskerfor Kristus.
Kirken i Wozi har engang fungeret, og den kan komme til det
igen. Selvmed redskaberog materiale,der er manglerved. Men det
fritager ikke en fra at overveje, hvor meget cement forkyndelsen
skal indeholde.

JZ

4

Opgangog nedgangfor Laseprogramcenteret

- eller Centeretmod Analfabetisme- i Wozi
Leseprogramcenteret
ligger lige uden for lAgentil missionerernesomride. Centereter
bygget for amerikanskemidler, ligesom det ogsAvar amerikanske
missionerer, som i tiden fra afsiutningenaf anden verdenskrigog
til slutningenaf 50'ernehavdeledelsenog gjordeet beundringsveerdigt arbejdemed at udarbejdeet alfabet, kortlaeggeog analysere
loma-sprogetog producereundervisningsmateriale
og laseboger.
Mens ledelsenaf centereti dag er gAetover til en liberianer,som
ubestridter landsbyensbedstuddannedemand og sandsynligvisden
bedstskrivendeloma-personi Liberia,har en amerikanskmissionar
ansvaretfor undervisningenaf udlandinge, der kommer til landet
{or at lere stammesproget.
Oprettelsen af Laseprogramcenteretmi naturligvis sesi lyset af
kirkensinteressei, at loma-be{olkningenbAdeskullehore, men ogsi
leeseevangelietpi deresegetmodermAl.Den nare forbindelsemellem Leseprogr.uncenteretsvirksomhed og kirkens {orkyndende opgavekommer klaresttil udtryk ved, at man hurtigt gik igangmed at
oversette Ny Testamentetil loma. Det sammeblev gjort med kirkensliturgi, og en sangbogpA loma findesogsi. Som Den lutherske
Kirke i Liberiaer kendt som ujunglekirkenneller stammebefolkningens kirke, er den tillige kendt under betegnelsen,Bogens kirkeo.
Si sent som i 1959 gores det geldende ved en konference,at et af
kirkens mil for densengagementi leseprogrammerer, at ,alle skal
blive i stand tii selv at kunne lase evangeliet<.Og som en progratnerklaring lyder det, at der skal oprettes nleseklasseri alle menigheder, pA alle pradikepladserog steder, hvor kirken nir ud med
evangelietn.Forudencentereti Wozi er der et tilsvarendecenter i
Totota for stammesprogetkpelle,som Den lutherskeKirke har ansvaretfor.
Som kirken i Wozi havde sin opgangstidi 60'erne, havdeLese-

det ogse.Men af en eller andengrund har Leseproprogramcenteret
At der er en forbindelse
gramcenteretogsAfAeten nedgangsperiode.
mellem kirkens og centeretsnedganger vanskeligtat komme uden
i teorien godt kunne tankes at
om, selv om Leseprogramcenteret
have fortsat sin opblomstring,da det ikke i sammegrad som kirken
er a{hengig af HelligAnden.Eller det er det m&skealligevel?
Hvor om alting er, havdecenteretsin storhedstidgennem60'erne.
Dengangn6edeman i en Arrakke op pA at publicereover 20 forskellige he{ter pi loma og engelskArligt. Fra den tid kan man i den
ugentlig loma-avisofte stode pi notitser om ,m6nedensbogn, en
betegnelse,
som mere end mangeord visernogetom en stor produktivitet. Samtidigtarbejdedeen amerikanskmissionar og den nuverendelederaf centeretpA en oversattelsea{ Ny Testamentetil loma.
I 1951meddelesdet med forstAeligentusiasmei den ugentligeavis,
at nu er ApostlenesGerninger som den tredje bog af de bibelske
boger faerdiggjort.Uddrag af dette skrift publiceresfortlobendei
aviseni dette Ar. Og optimistisktilfojes det, at man ,kunu mangler
at oversette 63 boger, for heie Bibelenforeliggerfor loma-folketpi
dereseget sprog.I 1977blev Ny Testamenteferdiggjort og publiceret. Men siden er det giet dirligere.
Nu magter man ikke megetandetend at lave en irskalenderog fA
den ugentligeloma-avispA 4 sider pi gaden.Og i avisener artiklerne ogsA gengivet pi engelsk, sAledesat stofmeengdenikke er
overveldende.Mens oplageti 60'ernelA pA omkring 800 eksemplarer, ligger det nu pA 435 eksemplarer.De sendestil forskellige
menighederog enkeltpersoner
i de omkringliggendelandsbyereller
andre stederi Liberia, hvor loma-lesendepersonerhar bosat sig.
Men i hvilken udstrekning de bliver kobt og lest, har de danske
missionarer intet klart overblik over. Kun kan Jens-ArneSkjott
konstatere,at der ikke er noget rimeligt forhold mellem de eksemplarer,der sendesfra centeret,og de penge,der kommer ind. Hvis de
eksemplareraf avisen, som afgir fra Wozi, bliver kobt, forsvinder
pengenepA en eller andenmAdeog nAr i det mindsteikke tilbagetil
centeret. En afcheckningaf en enkelt sending pA mindre end 50
eksemplarertil et omrAdeviste, at 7-8 af de personer,som skulle
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have avisen,var dsde eller bortrejst for flere ir siden.
BAdeoplagetog avisensformat er af en sidan storrelse,at det ikke
er brugte loma-aviser,der er det eftertragtedeindpakningspapiri
Liberia.Hvorledesdet end kan forklares,er det oftestdanskeaviser,
de handlendebruger som indpakningspapir,og som de ksber i store
bundter. Mens man mA nojesmed diversedanskelokalaviserog BT
og Ekstrabladet,nAr man er uden for Wozi, er indpakningspapiret
i
Wozi Kristeligt Dagblad, som de danske missionerer undertiden
bytter med et par ableskivelignendekager, nir der er markedsdagi
Wozi.
Det er vanskeligt at finde anden forklaring pA nedgangen for
Laeseprogramcenteret
end manglende entusiasmeog miske ogs6
nogle samarbejdsvanskeiigheder.
At det for alvor er gAetnedadmed
ieseprogrammerne,sesbl. a. af det forhold, at ingen fast larer i dag
er tilknyttet centeret.I 60'ernehavdeman omkring 15 lerere, som
rundt omkring i iandsbyernelerte deresegneat lese loma. Fra den
tid kan man endog{inde eksemplerp&,at der i landsbyerblev bygget
specielle,skolehyttern for en loma-klasse.
At leeseprogrammet
tidligere har bAret resultater,viser ogsAen
notits i forbindelsemed den loma-oversattelseaf Liberiasnationalsang,som centeretudgavi begyndelsenaf70'erne.Her hevdes det:
,Mere end 5.000 voksne loma (-talende)kan lese og skrive deres
sprog(, og det tilfojes, at en voksenmed det system,man benytter,
kan laereat leesepi 2-3 mAneder.
Videre hedderdet:
For nogle voksne er det at laeseloma faktisk det {srste skridt
hen imod at lase engelsk.Men for alle er det en hjelp til at
bygge bro over )generationsklsftenomellem voksne loma-landsbybeboere
og deresborn, som for stsrstedelens
vedkommendenu gAr i offentlige skoler.
Rigtigt er det stadigvek, at storstedelena{ bornenei Wozi gir i
den offentligeskole.Her gives et par timers undervisningdagligt5
dageom ugen. Men bornenesundervisningafhenger for en stor del
a{ {oreldrenessyn herpA.Mest overraskendeer det vel, at undervisningenikke foregArpA loma, men alenepA engelsk.

- Undervisningsmateriale
findesder overhovedetintet af, og selv
efter en skolegang,hvor al undervisninger givet pA engelsk,er det
hvad hovedpartenaf disseborn forst6r, nAr det kommer
begraenset,
til stykket. Ikke mindst i den forste tid, hvor vi holdt bibelkredspA
engelskfor en gruppe storre drenge,kunne vi konstatere,at de nok
kunne stavesig igennem en bibeltekstpA engelsk,men indholdetaf
den laste tekst forstodde ikke megetaf. Det er der m&skeheller ikke
noget at sigetil, nAr der i de fsrste klasserkan vere op til 70 elever,
og indleringen hovedsageligtforegir gennem remser. De, der nAr
lille.
til 5. klasse,er fA og som regeldrenge.Her er klassekvotienten
I Ar er der 7 elever i 5. klasse alle drenge.
- Helt let er det heller ikke for os at fatte, at der enuniformspligto. Vestenshvide har sikkertderesandeli den opfattelse,at man
skal se pan ud, nAr man gAr i skole. Msder bsrneneikke op i den
krevede skoleuniform, bliver de sendt hjem. Men nir skolen sA
korer uden undervisningsmateriale,
forekommer en sAdandisposition ikke serlig heldig. En skoleuniformkoster15 doilar. Tank, om
man i stedetfor udgi{tentil skoleuniformhavdebedt foraldrene om
15 dollar til boger og andet undervisningsmateriale.
- At man underviserpA engelskhanger sammen med, at det er
landetsofficielle sprog og derfor pAkraevet,dersom man skal gore
karriere. Liberia har omkring 28 forskelligestammesprog.Det betyder, at dersomvi skal kommunikereevangelietskriftligt for disse
born, mi det blive pi engelsk.Men skalvi kommunikeredet mundtIigt, er der ingen andenvej end at lere loma-folketssprog.Sporgsog pi at
mAlet er, hvor meget vi skal satsepA laeseprogrammer
kommunikere de gode nyheder skriftligt pA loma.
I nesten 2 6r har de danskemissionerer gjort et ofte trels arbejde
med at lare at lese og skrivelonta. Der er vel ikke megetat sigetil,
at de med en vis ergelse mA konstatere,at der foruden dem naeppe
er mere end 10 menneskeri landsbyen,som kan lase dereseget
Ny Testasprog. Og 3 af disseer ansat pi Laseprogramcenteret.
mente pA loma ligger klar pi hylderne. Over 350 forskelligesmAhafter ligger der ogsi og samlerstov. Forudendirekte {orkyndende
og kristenlitteratur indeholderdissehafter ogsi emneraf samfunds36

messig art. Hafter om egnenslokalhistorieeller hygiejne findes
ogsi. Desudener der publicereten rekke fabler fra loma-omridet
og kuriositeterom emner som den fsrste mAnerejsesamt om Bach
og Beethoven!
Argrelsen bliver ikke mindre af , at det sprogligebasisarbejdeallerede er gjort, og at laseprogrampakkerneligger parat til at blive
tageti brug, og at Leseprogramcenteret
er det enestestedi Liberia,
hvor der rent faktiskproducereslitteratur pAloma. Men i alt for stor
udstrekning ligger det bare ubrugt hen.
Sikkert med fuld daekningi de faktiskeforhold i 50'ernehevder
Wold i sin grundige undersogelse
af Den lutherskeKirkes arbejdei
Liberia:
I dag er det lutherskelaseprogrampAkpelle-og loma-sproget
et af de bedstei hele Afrika (l C. Wold: God'slmpatiencein
L i b e r i a ,G r a n d R a p i d s1 9 6 8 , s . 1 0 5 ) .
Denne konstatering,som ikke bare er en los pAstand,{indesi en
bog, der er publiceretI 7968, men baseretpA et interview fra 1951. I
dag er laseprogrammetsom sAdantstadigvek udmerket. Forskellen mellem i dag og det anforte citats ,l dago er blot den, at man
ikke lengere benytter det udmerkede program. Eller rettere: Det
brugesfor lidt.
- Os bekendter der ingen loma-klasseri gang i loma-omrAdeti
dag, bortset fra den, som vi har fiet i gang. Den blev startet med
stor hjelp fra voreshushjelps side.Han gik rundt i landsbyenog fik
folk med. Men selv om der i begyndelsenvar en pan tilslutning,
skrumpedeklassenhurtigt ind til nogleganskefA, sigerBodil Skjott.
- Bogerneer der, priserne er smi for undervisningsmaterialet,
men det er altsAikke nok at producererigtige lesesystemer,hvis
motiverinBenmangler.
- Det var meningen,at deltagernei den klasse,vi fik i gang, selv
skulle betaleundervisningsmaterialet
samt 10 cent for en undervisningsaften,hvilket lareren skulle have. Efter en palaaerblev det sat
ned til 5 cent. Men selv om vi ikke har gennemtvungetdette over
for dem, som ikke betalte- og dermedset igennemfingre med et af
vore principper - 08 selv om laereren var villig til at undervise
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alligevel,er det ikke slAetigennem. Men mAskeer det alligevelen
Iille - og god - begyndelse.
- I 5O'ernevar de mange larere betait ai Laeseprogramcenteret,
hvilket vil sige,at kirken stod som den okonomiskegarant. I dag er
der ikke noget budget for loma-klasserpA kirkens budget. Og selv
om man kunne skaffepengegennemandrekanaler,er det et sporgsmAl, om det er her, det egentligeproblem ligger. Her som pi sA
mangeandrepunkter er det mest af alt et sporgsmAlom motivation.
Og den synesat mangle.
Ideelt ville det narurligvisvere, om den offentligeskole i Wozi
ville undervisepA loma. Og de gAr og spekulererpA, hvordande kan
,salgeo ideenom, at i det mindsteden fsrste del af bornenesundervisning kan foreg6pA bornenesmodersmil. Danskernemener ikke,
at kirken kan vare ligeglad med, om en stammebefolkningkan
lese, da kirkens mission vanskeliggores,nAr det ikke er tilfaldet,
men de er i vildredemed, hvor meget de i den nuverende situation
kan - og skal - satse.
- Motivationen til at lere loma har veret her engang.Sksnt vi
ikke er klar over, hvordanvi skal motivere folk; kan det jo vere, at
dersomevangelietigen slArgnisteri landsbyensbe{olkning,ja, sAvil
dette mAskemotivere nogle til at lere at lese Bibelenpi dereseget
modersmAl.
Antallet af loma-lesendei dagtor de ikke udtalesig om, men selv
i de mest optimistiskeojeblikke vover de ikke at tro, at antallet
skulle nerme sig de 5.000, som man fra centeretsside angav i
begyndelsenaI 70'erne.Det anslAs,at der i dag er omkring76.000
loma-talendei loma-omrAdet.Hertil skal legges et ukendt antal
loma-talende,som er bosiddendeandre stederi Liberia. Lederenaf
Laeseprogramcenteret
er ogsAforsigtig, nAr vi sporgerham om, hvor
mangeloma-lasende,der findesi Liberiai dag.Han vil ikke engang
give et bud.
- Jegved det faktisk ikke, siger han.
Sikkert er det, at antalletaI loma-lesendeer daleti de senerear.
Alligevel har Jens-ArneSkjott vist, at det stadigvak kan lade sig
gsre at seige litteratur. Han forteller, at han blev modt med en vis
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skepsis,da han efter mindre end et halvt ir i Wozi kom ind pA
centeretog begyndteat samieen rakke hefter sammenfor at sette
sig ud blandt de handlendepi den ugentligemarkedsdag.Men reaktionen vendte sig til forundring, da han et par timer senerekom
tilbagemed 55 hefter mindre til at samlestov pa hylderne.
- Et sidant resultatkan man ikke forvente,hvis man hver onsdag
satter sig ud for at selge, Men jeg har forsogtandregange,og hver
ganghar jeg da solgt nogle ha{ter. Men jeg har endnutil godeat se,
at noglea{ de lokalemedarbejdere
pe centeretgor et lignendeforsog.
Det, der var mest rammendeden forste gang, var, at folk fra landsbyen spurgtemig, hvor jeg havde fAet de hefter fra, siger han.
Og sAligger Leseprogramcenteret
i Wozi lige ud til markedspladsen, hvor landsbyenskvinder sidder og handler. Af mend, der
sidderog handler, er der kun de omrejsendekobmend fra mandingo-stammen,som overvejendeer muslimsk. - Du glemteat {ortelle, at nAr du selger boger pi markedspladsen,
kalder {olk dig mandingo-manden,tilfojer Bodil Skjott i baggrunden.
Da vi skulle besogemarkedet i Bokeza, en landsby 15 km fra
Wozi, solgteJens-ArneSkjott da ogsApi mindre end 2 timer omkring 50 hefter. Prisen er overkommeligog ligger, {ordi hafterne
er trykt {or flere Ar siden, pA mellem 10 og 20 cent.
Mens Jens-ArneSkjott handlede,gik hans kone hen til landsbyens ordineredediakon for om muligt at fA ham med hen pi markedspladsen.
Vel sagtensfor pA en mere eller mindre direktem&deat
vise, at det stadigvak kan lade sig gore at selge boger pA en markedsdag.Men diakonenvar ikke hjemme. Han var pA sin farm for at
arbejde.
Det er ikke uden fingerspids{ornemmelse
{ra kirkensside,at der i
Skjotts
stillingsbeskrivelse
ikke blot ster, at han skalvere
Jens-Arne
evangeliserende
prest i loma-om16det,men ogsAat han skal vere
osalgeroaf litteratur.
- Narurligvis ser jeg frem til den dag, hvor liberianskekristne
vover sig ud pi en markedsdagmed kristen litteratur. For selv om
det er geet betydeligt nedadmed laeseprogrammerne,
kan det stadigvak lade sig gore at selge boger, siger han.
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Dog har han noteret, at det er de hafter, som bAdehar en loma-tekst og tillige en engelsk paralleltekst,eller andre engelske
boger,som hyppigstselges. Og han er ikke i tvivl om, at det oftest
er den engelsketekst, som bliver last.
bl. a.
Dette forhold har fiet Bodil Skjott, hvis stillingsbeskrivelse
lyder pi at vare teologiskkonsulentpA en oversettelseaf Gammel
Testamentetil loma, til at stille sporgsmil ved dette projekt. Ikke
fordi Gammel Testamenteikke er verd at oversatte. Tvertimod er
det mAske netop i Gammel Testamente,at man kan finde nogle
vigtige kontaktpunkter, nAr man skal forkynde evangelietog tage
hensyn til det religioseliv, som ud(older sig iblandt loma-folket.
Men fordi kun sA fA kan lase dereseget sprog, er hun blevet lidt
frustreret over noget, der kunne ligne et prestigeprojekt.
- SAlange, der ikke er nogen, der magter at lare folket at leese
deresegetsprog,er det et sporgsmil, om der ikke er andreopgaver,
d e r e r m e r ep r e s s e r e n d e .
- NAr man ved at gA de stovedehylder igennem opdager,at der
faktiskligger over 20 forskelligehefter med centraleberetningerfra
Gammel Testamenteoversat til loma, m6 man i den nuverende
situationvel helleregore noget {or at fA dem spredt.Og selv om jeg
er der endnu lang vej,
gernevii vere med i et oversettelsesarbejde,
for mit loma er sAdant,at jeg her kan vaeretil nogen nytte.
- Men sAlenge kirken kun pi papiretpresserpA for at {i Gammel
Testamenteoversat, og der ikke her fra centeretsledelsetageset
initiativ, kan jeg godt leve med dette dilemma. Og sAmA jeg i givet
fald hen langsad vejen finde ud af, om jeg sAbareskal gore, som en
amerikanskoversatter gor andetsteds:Han oversetter Ny Testaikke enganger
mente, selv om der i det p6geldendestammeomrAde
50, der kan lase sproget.Men han fortsatter ufortrodentog overlader sAtil andre- og til fremtiden - at {A folk til at laese.SAgalt stAr
det dog ikke til med loma-lesende.Men kom ikke og sig, at det er
let at finde ud af, hvor man skal legge sine krefter.
Skont den manglendelesekundskabblandt Wozi-befolkningen
arbejde,er
stakker de danskemissionerer i deresevangeliserende
de klar over, at de ikke skal stirre sig blinde p& dette problem eller
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lade sig paralysereat det. E{ter smA 2 hr er de nu i stand til at
predike pA stammensmodersmAl.Og som Grundtvig ville havesagt
det: Man skal jo ikke gore kristendommentil et olaseselskabn.
- Tak for den pAmindelse,siger de. Det er ogsi noget i den
retning, som giver os lidt trost og optimisme. Men for ovrigt:
Kunne Grundtvig lese? Svarer de igen med et smil.
Bunken med den ugentligesendingaf Kristeligt Dagblader niet
til Wozi i dag. - Der stir mAskeogsAnoget om Grundtvig denne
gang, siger de underfundigt. Og tender beggepiben. Sidan som
Grundtvig da ogsAplejedeat gore det.
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5

Fremmedartede
ord pi missionererneslaber

Der er visse fremmede udtryk og begreber,som er gledet ind i
Wozi-missionarernessprogbrugog hverdag.For en gast virker de
ikke blot fremmedartede, men ogsi lidt skrammende forste gang
man hsrer dem. Begreberneer udtryk for en virkelighed, som er
virkelig nok {or loma-folket. Ser man pA dem ud fra en kristen
synsvinkel, er det vanskeligt ikke at se dem som udtryk for en
Andskamp.Alligevel ytrer denne Andskampsig pA en mide, som
overraskeren. Direkte frygt (remkalderden ikke hos missionererne. Det skyldesikke blot, at de kender en, der er frygtens overmand. Men stort set er konsekvensemeaf det religioseliv, som
udfoldersig iblandt landsbyensbefolkning,ufarlig for missionarerne. Elementeraf frygt findes nok hos befolkningen.Men de modsatninger, som en ,vestligu hjerne forst opfanger, er langt fra altid
modsetninger i loma-folketsbevidsthed.Og hvad der undrer mest:
Deres religiose liv betragtesikke nodvendigvis af dem som en klar
modsetning til det, kristendommen representerer. Dette gelder
ikke blot for de ikke-kristne i Wozi. Men i en vis udstreekning
gelder det ogsi for flere af de dobte.
Det er udtryk pi missionerernesleber som f. eks.:
- Landsbyener nu lukket, for
"den store ting<, djevelen, er i
.
Dyen.
- Den dansendedjevel springer nu rundt deroppei landsbyen.
- Sandsigerenhar talt, og medicinmanden,zo'en, er nu igang
med sin medicin, magi og hekseri.
- Der er en Anderingaf lianer omkring landsbyen,som beskytter
den mod de onde Ander.
- Forfedrenes Ander mA stilles tilfreds ved Andedyrkelse.
- Den dsde er nu i ,Ande-byenu.
- K v i n d e r n e i l a n d s b y e nh a r i i r o v e r t a g eat l , m e d i c i n ( , s o m h a r
at gore med de hemmeligeselskaber.
4)

- Medlemmeme af et af de hemmelige selskaberbankedehekseni
aftes.
- I &r er det pigernestur til at gi i bush-skolen,om 7 Ar er det
drengenestur.
- Han spiser iklie hundeksd, for han har hunden som sit tabu.
- Han har fAet sin straf og er nu genoptageti landsbyensfellesskab efter et mode i palaver-hytten.
Hvad gemmer der sig bag sAdanneudtryk pi missionarernes
leber? Og hvordan lever de med den virkelighed, udtrykkene daekker? Og kan de formulere sig pi en sAdanmAde,at selv en fremmed
kan fA en lille fomemmelse a{, hvad det hele drejer sig om?
Det kan fritimerne de naste dageog aftener bruges til at {inde ud
af . Hvis da ikke skorstenenfalder ned igen, eller koblingen pi bilen
skal repareresigen, eller de kommer for sent hjem fra en gudstjeneste, fordi de igen har ramt lidt ved siden a{ brobjalkerne over floomden. Og hvis ikke hermyrerne indvaderermissionsstationens
rAde, sA krafteme skal bruges pA at afiede dem. Og hvis det ikke
bliver verre med tropesAretpi benet.
Men holder flagermusenelidt inde med deres stojendelyde oppe
fra treeme ved nattetide, og er man ferdig med den natlige heksebankning, som forsryrrer nattesovnen, skulle de ydre betingelser
vare til stedefor at fi en fornemmelseaf, hvad der gemmer sig bag
nogle af disse fremmedartedeudtryk.
Ganskevist skal ungerne ogsApasses.Og generatorener kun pi
fra H. lg-22 for at spare pA den dyre olie, sAledesat der kun er
elektricitet i dette tidsrum. Og lys. Dog kun for de hvide. De sorte
mi nojes med petroleumslampertil at oplyse deres huse.
Gad nok vide, hvad man i Hvidovre kommune ville sige, hvis rige
olie-araberebyggede et stojende kraftvark i forbindelse med deres
mosk6, og som kun muslimerne i omrAdet fik glade af ?
Men det har naturligvis ikke noget at gsre med fremmede begreber pA Wozi-missionaerernesleber.
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Loma-folketsreligion

Be{olkningeni Wozi tilhorer loma-stammen,der holder til i det
nordvestligehjorne af Liberia, og som teller omkring 75.000menneskeri dag. Et ukendt antal loma-folk er bosiddendeandrestederi
Liberia, og en ikke ubetydeligdel af haren udgoresaf loma-folk.
Stammen er kommet ostfra, og i nabostatenGuinea regner man
med, at der Iever 50.000 fra samme stamme. SkonsmessigtanslAs
det samledeantai loma-folk i alle omrider til omkring 150.000
mennesker.
Om deresreligion skriver den kristne liberianskeleder af Leseprogramcentereti Wozi i et af de mange hefter, som centerethar
udgivet:
Som loma-stammentidligere troede, tror loma-folk i dag, at
der er en Gud. Men i modsatning til den kristne tro, rroede
og tror de ogsi pi mangeandreting. Undtagelsenudgor de af
loma-stammen,som er blevet kristne.
Man troede s6ledes,at der er en stor Gud, som er hojere
end alle ting og er alle tings skaber.Men ved siden af denne
Gud findes andre ting med en overnaturlig magt, som kan
beskyttemenneskerelier pifore dem en ulykke. Sidanneting
er inder, amuletter, treer, bjerge, floder osv.
Den gamieloma-stammestro pA deresunderordnedeguder
betyder, at de lever i {rygt. Nir der sketenoget, som de ikke
forstod,tolkedede det som en gerning udfort af de underordnedeguder. Hvis en mand f . eks. gik ud pi arbejde,og hans
cutlass(arbejdsredskab,
vAben,okse)faldt ud af beltet, betsd
dette, at anden ikke onskede,at han skulle arbejdeden dag.
Han ville si straksgA tilbage til byen og slappeaf.
De tidligere loma-stammefolkplejedeat sige noget, som
svarertil det fjerde bud 1i Bibelen).Og vi ved ikke, hvordan
denneid6 er opstAet.Hvis et barn ikke viste respektover for
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sineforaldre eller en eldre person,sagdeman om det: ,Dette
barn vil ikke fA et langt livo. De gamle i loma-stammenvil
stadigsige dette.
Disse andre ting, som loma-stammenviser erbodighed
over{or, kaldesikke guder, men den mide, som man omgis
dem pA,viser, at de er en slagsguder for dem. Det, som viser,
at loma-stammenhar forestillingenom en hojereGud, er det
navn, de giver denne Gud. De kalder denne Gud ,The Sky
Godo (Himmelguden).Derved viser de, at de antager,at der
er andre guder end denne. (Yella Quaqua, The Loma People
2 , ' N o z i 1 9 7 5 ,s . 1 8 - 1 9 ) .
Troen pA den ene Gud finder imidlertid ikke et nedslagi, at man
byggertempler, har {astebedetider,helligdageeller bestemtereligiose fester. Den religiosedimension kommer sterkest til udtryk i
forbindelsemed {orfedredyrkelsen,idet man tror, at den afdodes
6nd lever videre. Den skal o{odresn,sA den kan rejse sikkert og
komme over grensen til ,Ande-byenn.
Men at Gud er til og har skabt alt, er det naturligsteaf alt.
- En Gud-er-dod-teologikan man godt lade blive hjemme i Vesten. Det er en absurd tanke for folk her. Man behsver ikke at
argumenterefor, at Gud er til. Det ved enhver, og nAr vi taler om
Gud, er der ingen, som studserover det. Pi dette punkt er man
nermere den kristne tro, end mange er i Vesten, uden at jeg skal
gore mig klog pi, om det gor vort arbejdelettereeller svaerere.
Men
der er i hvert fald noget ar bygge viderepA her, siger Bodil Skjott.
- NAr vi gennemgir fsrste trosartikeli d&bsklassen,
er der fsrst
nogen, der undrer sig, nir vi gAr ind pA, at himmelensog jordens
skaberer vores godet'ar. At vores liv og hverdagvedkommerGud,
og at han pi et personligtog livsnert plan er vores far, fojer noget
nyt til deresforstielseaf Gud.
- I en kristen kommunikationsproces
skal man ikke se stort p6,
om der er et element af identifikation eller ej, altsAom man kan
ramme nogle pmkter, som folk kan nikke genkendendetil. Men
samtidigt kan man ikke stille sig tilfreds med bare at {A det frem,
som alleredeer kendt af dem. Guds Abenbaringi JesusKristus brin-
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Ber noget nyt. I vores sammenh€ng er det vesentligt at fA understreget,at vi i troen pA Jesuser befriet frafrygten ior, hvad ,medicineno kan gore. Frygten for at bestemtefolk kan ,putte medicino
pA en og sAledesskade en, er en vesentlig faktor i loma-folkets
dagligdag.Men det er rigtignok et problem, hvordan man pA en
rigtig m&de{orkynder Guds almagt og Guds kerlighed, sAledesat
frygten {or onde Ander og >medicinen( tages bort, uden at man
udradererSatansom en virkelighedog en faktor, der skal sigesnej
til.
- At Gud horer hverdagentil, kommer ikke mindst frem i det
nritual<man skaligennem,inden man kan pibegyndeen samtalepi
loma. Nir jeg, som det er almindelig skik, sporger: nHvordangir
d e t ? n ,l y d e r s v a r e t ,d e r s o ma l t e r i o r d e n : , l k k e n o g e ta t l a s t eG u d
foro. Og nAr folk sporger'mig,og jeg siger det samme,lyder deres
g e n s v a r :, G u d s k e t a k f o r d e t ! n .
Da de danske missionarer ikke kan forandre det foreliggende
kontaktpunkt,er det op til dem at fi det bedstmulige ud af det. Men
samme kontaktpunkt, som ofte savnesi Vesten, foles undertiden
som en afgorendehindring for at nA ind til evangelietskerne: at
himmelensog jordensGud for JesuKristi skyld er vores gode far.
Men rodme over at tale om Gud er der ingen, der gor i Wozi.
Sorte menneskerradmer ikke, og den rsdhAredehvide missionar
behsverikke at rodme, nir hun eller hendesmand bringer Gud pi
bane.
Skammesig over Gud gor heller ikke taxa-ejernei Liberia. Den
populere brug af p6maledesloganspA bilerne har undertidenogsA
oGudnmed. nGudstid er den bedsteoer et af de benyttedeslogans
til pAmindelse
om, at den hurtigste korselikke er den bedste.,Gud
beskytteksrslenostir der - som en bon - pA andre taxaer.Og ikke
uden en god portion afrikanskselvironistir der pi nogletaxaer,som
korer rundt i Monrovia, og som er ved at faldesammenpA grund a{
den rust, som Atlanterhavetssalt har givet dem: ,Om Gud vil. . . n.
Om Gud oll, at loma-folkets'Himmelgudo skal blive kendt som
JesuKristi far, kan den, som selv har lart denne far at kende,ikke
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v a r e i t v i v l o m . G u d b e s k y t t eo g h j a l p e m i s s i o n e r e r n e S
! &d e m i
s e ,a t G u d s t i d e r a l t i d d e n b e d s t e .
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7 Den brudte &nderingog inder i Wozi
Wozi er omgivetaf en dndering, flettet af lianer, som skovener fuld
af. Men selv om de er sterke, og Tarzan kan svinge sig mellem
treerne i disse >tove((,er der dog kommet nogle brud i denne
Andering.Kon tid for missionerernekom til landsbyen,var den sat
i stand.Men troen p6, at denne&nderingsammenmed andremidler
med,
kan holde de onde inder borte fra Wozi, er ikke ensbetydende
at man skynder sig at reparereden, nAr den fir nogle brud, fordi
landsbyensgederodelegger den.
Selv om livsrytmen pi mange mAderstadigvek er som tidligere,
er den dog pA forskelligmide pivirket udefra. Wozi-drenge,som er
under uddannelseandre steder, kommer pA deres weekend-besog
med rahyem med transistorradioerog horer nyhedsudsendelser
dioen under armen, nir de om afteneng&rned for at badei den flod,
deres forfadre ogsA badedei. Selvfolgeligved de, at det ikke er
inder, men mennesker,der taler gennem radioen.Og selvfolgelig
ved landsbyensbeboere,at det ikke er en 6nd, der flyver hen over
dem,nAr Den lutherskeKirkes lille missionsflywerdroner ned over
landsbyen.
Gammelt og nyt modes ogsi gennem bsrneneshjemmelavede
legetoj: Slangebosser
lavesi en hindevendingog affyresmed precision, samtidig med at man traekkerrundt med biler, lavet af en
konservesdAse,
og hvis h;ul er gummi fra brugte sandaler,disse
,flip-flops., som skagt nok ifolge en notits i den ugentlige loma-avis er en af de bedsteopfindelser,den hvide mand har bragt
med til Afrika! Heller ikke ,Wuome Airways<, som bsrnenekalder
den taxa, der ksrer ind til landsbyenWuome endnu langere inde i
junglen, er for dem en And, der farer af sted, selv om den korer
hurtigt. Og selvom man stadigvak ridforer sig hos og kobeomedicin< mod onde Anderhos medicinmanden,kommer man ogsAfor at
fi malariatabletterhos de hvide. I ovriet har den mest prominente
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medicinmandladetallesinemangeborn fAdevaccinationer,
der anbefales,samtidigmed at han {ortsaettermed at lave medicinmod onde
Ander,Og sammemedicinmand{orhindrer ikke, at en af hans sonner kommer til bibelkredshos missionererne.
At bruddenepA Anderingenomkring Wozi har sin naturlige forklaring, og at missioneererne
gennemevangelietom Jesusgernevil
lave huller i den ,Anderingoaf frygt, som omgiver mange af landsbyensbeboere,{orandrerdog ikke, at der alleredeer vissebrydninger, som kan tilskrivesden almindeligeudvikling. Hvordan de unge, der kommer hjem til Wozi selv opleverdissebrydninger,har de
danskemissionerer kun en brudstykkeagtigerkendelseaf. Brudstykkeagtiger ogsi stadigvek deresfornemmelsea{, hvad der egentlig rorer sig i landsbyensfolk, nAr talen er om Ander.Det henger
ikke sammenmed, at missionerernemangler sporgelyst.Men det
skyldes snarere,at der er noget, landsbyensbe{olkning gerne vil
beholdefor sig selv. I hvert fald har de intet behovfor at meddelesig
om disseforhold.
- NAr du spsrger,hvad Andernebetyder, og hvad de gor, mi jeg
vel give sammesvar, som jeg selv har fiet utallige gange: ,Jeg ved
det ikkeu. |eg har en trang til at udforske,hvad der bor i dem. For
nysgerrighedensskyld, javist! Men ogsAfor bedreat kunne {orsti
dem, sAjeg ikke taler helt ved siden af, n6r jeg forsogerat rakke
dem evangeliet.Men oftest f6r man, n6r man sporger,svaret: >Jeg
ved det ikke<. Og miden de sigerdet pA, laderikke en i wivl om, at
man godt kan holde op med at sporgemere. Eller ogsi lagger man
pA den m&de,man sporger,et svar i munden pA dem, og sAer man
lige vidt. Vel gor vi iagttagelserog skalgore det. Men udsporgerjeg
dem for meget, skaberjeg blot en blokering, selv om min intention
med sporgsmileneer den gode: at ville forsti dem for pA den bedst
mulige mAdeat bringe dem evangeliet.Forudentahodighed kraver
det en god portion takt og tone at leve sig ind i befolkningens
forestillingerom Ander. Selv om det hjelper lidt pA forstAelsenat
lase nogle bogerom dette emne, er dog ikke alt gjort hermed.Det,
der har sliet os mest, er dent'rygt f or 6nder,som kommer til udtryk
pA forskelligmAde, siger Bodil Skjott.
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- I den ugentligebibelkredsgennemgikvi en aften beretningen
kapitel 9.
om den sikaldte >MAnesygedrengo fra Lukasevangeliet
Her talesder jo om, hvordan en And griber og slider i en dreng' Vi
sluttedeaftenen af med sporgsmilet: ,Findes der onde Anderomkring Woziu? Den unge mand, som er blevet dobt, mens vi har
varet her, gjordegeldende,at den mAde,man her snakkerom onde
AnderpA, er noget pjat og noget, man ikke skal tagehojtideligt. Men
bortsetfra ham, ville ingen af de andretale pA den mAdeom de onde
Anderomkring Wozi. Ikke alle havdesef en ond ind, men det var en
selvfolgefor dem, at onde Ander eksisterer.Medicinmandensson
fortalte endog, at han var i stand til at lave medicin imod de onde
Anderude i junglen. Det havde hans far lert ham.
- Moder man en ond And ude i junglen, bliver man stiv og stum
og kan ikke bevege sig bort. Medicinmandensson kunne fortalle
om, hvorledesnogle af hans kammeratervar kommet ind i landsbyen og havde sagt, at en af deres venner var faldet om ude i
junglen, fordi han havde modt en ond ind. Han havde sA lavet
medicin og var gAetud i skovenog havdeved hjelp af sin medicin
fAet vennen op at stA igen.
- Vi ser det ikke som vores{orsteopgaveat fortelle dissedrenge,
at det med ondeinder er noget sludder.For dem er de virkeligenok'
Voresopgaveer vel snarereat forkynde, at Jesuser den sterkere,og
at han er den, der driver frygten for onde Anderbort. Pi en egen
mide bliver visseberetningerfra Ny Testamentemindre teoretiske
og mere relevantefor os nu, end da vi laste teologi i Arhus.
indhegningligger et lille oAndeLige uden for missionsstationens
husn. Et egentligtkultsteder det ikke. Heri ligger den personbegravet, der betragtessom forfadertil en af de storre familier i landsbyen. De, der tilharer denne familie, kan forlange at blive begravet
her. For noglemAnedersidenblev AndehusetkalketoB sat istand,og
derinde
born og gederkan ikke pi sammemAdesom tidligerefaerdes
til udtryk gennem
nu. Staerkereendnu kommer forfaedredyrkelsen
den s&kaldte,indesteno. En Andestener ikke nogen geologisk
)sten(, men som regelet vAben,der har tilhort familiensfor{ader.
En af Den lutherskeKirkes evangelisterhar forklaret denneskik
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og viser samtidigt, hvordan en afrikanskkristen omtolker en afrikansk skik, sAdansom vi i VestenogsAhar skikke,der hen langsad
vejen er blevet mere eller mindre kristianiserede.EvangelistenSumoiwuo Sakui, der stadigvaeklever, og som i 60'ernebl. a. arbejdedesammenmed Wold, skriver i et hafte fra7966 om ,Andestenen(:
En a{ de ting, som er en anstsdsstenfor folk, der vil vare
kristne, er Andestenen.NAr man taler Guds ord til folk, vil
nogle sige: nJa,jeg har hort det, men jeg vil ikke for at blive
dobt give afkald pi min endesten.(
Mit folk ! Er I virkelig helt klar over, hvad det er, I kalderen
indesten?Dets virkelige navn er nMinde-Genstandn.SAdan
begyndtedet:
Da vore tidligsteforfadre levede,havdede ingen Andesten.
Men de skabteden en dag, da byens folk var sammen,idet de
sagde:uSidende flesteaf vore fedre nu er dsde,og kun nogle
fA er tilbage,lad os da finde noget, som kan minde os om dem,
s&ledesat vore barns bsrn altid vil huske oso.
Det blev man enige om.
Man sagdesA til hinanden: ,Hvad skal vi valgen?
En af de eeldste, som var en meget klog mand, sagde:,Lad
os bruge voresfaderssvard som et minde. Det sverd tog han
altid med i krig, og ingen af hans kampfeller var sterke nok
til at hAndteredeto.
D e t b l e v m a n e n i g eo m .
Si kaldte den kloge gamle mand byens folk sammen og
sagde:,feg er meget glad for, hvad vi har gjort i dag. Lad os
fejre det med en fest. For vores faders navn vil aldrig blive
glemt, sAlange vort foik lever. Vore borns born vil vokseop
og huske deresforfadre.o
Si tog han 2 geder og 20 hons og sagde: ,Lad os drebe
dissepi min faders sverd, for min fader sagdetil mig: Tager
du dette sverd med i kamp, vil det drebe en {jendeog blive
salvetmed hans blodo.
Og folk gjorde, som han {oreslog.
)t

Da de alle var samlet foran den eldstes hus til festen,kom
en af hans venner fra en anden by pA besog.Den besogende
sA,at de festedeog spurgteom anledningen.Og de forklarede, hvorledesde havderndvietmindegenstanden
og nu fejrede
den i deresby.
Den besogendesyntes godt om ideen. Efter nogle fA dage
vendtehan tilbagetii sin hjemby og forklaredesagenfor sine
byfeller.
Ogsi de indviedenoget, som kunne vare mindegenstand,
siledesat deresefterkommereikke skulle glemme deresforfedre.
Men de lavedeom pi sagernelige fra begyndelsen.For det
forste tog de som mindegenstandet spyd, som havdetilhort
deres {orfader. Og det andet, de forandrede,var, at de pA
mindefestentog spydet til deresforfedres grav, lagdedet pi
graven og sagdehenvendt til deres forfedres And: oNAr vi
bringer dig en gave, sAgA ind i dette spyd, og vi vil satte mad
hen til dign.
Dette er, hvad de bad deresnevoer fortelle deresonkler.
De gjorde dette om aftenen,og den neste dag tog de 4 geder
og 8 hons og drabte dem pi spydetved graven.Dennealdste
gjorde mere end vennen i den forste by.
PAdennemide voksedeskikkenmed Andestenen
og bredte
sig indtil vore dage.Enhver, som hsrte om det, tog ideenmed
tilbage til sin egen by og begyndteen lignendeskik der med
smi forandringer.De andrede navnet fra mindegenstandtil
Andestenog sagdetil deresborn: ,Det er, hvad vore forfedre
overgavos og sagde,at nAr de dode,ville de gA ind i denne,og
vi skulle sette mad ud til demu.
SAdaner andestenens
oprindelse.Tidligerekaldtede det en
mindegenstand,fordi deresefterkommerealtid skulle huske
dem. De forste folk, som begyndteskikken, betragtedeikke
>stenen<som noget, man skulle henvendesig til, eller som
ville svareen. Men de efterfolgendefolk fojededette til. Det
begyndtesom noget, der skulle fi folk fra sammefamilietil at
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huske deresoprindelse.
Det betyder ikke, at I, som setter mad ud til Andestenen,
blot skal ringeagte og glemme jeres forfedre. Men I skal
holde op med at taie til den, som havde de mere magt end
Gud.
Det, I skal gore, er at opbevareAndestenenet sikkert sted
for derved at mindes jeres families oprindelse.For den har
ikke storre magt end Gud. Og sAskal I bekendejeres synder
for Gud og bede om tilgivelse. For det var ikke Gud, der
indstiftededenne skik om Andestenens
magt, men det var en
kom
pi.
id6, vore for{edre selv
Tro nu ikke, at det, jeg her har fortalt jer, blot er en fabel.
Det er sandhedenom, hvad der skete.
Hvis nogle af jer tvivler pA, hvad jeg har sagrom indestenens oprindelse,vil jeg illustrere det pA dennemide: Set 10
menneskersammeni en taetring. Hvisk si nogettil den forste
og lad ham fortelle det videre tii den naste, indtil det nir til
den sidsteperson. Bed si den sidstepersonom at sige, hvad
han har hort. Si vil I opdage,at det, I fortalte den fsrste
person,er bievet til noget andet, nAr det nir til den sidste.
Og sAdaner det med oprindelsentil Andestenen.
Man endredeskikkenhen langsad vejen. (SumoiwouSakui:The Spirit
Stone, Wozt 7966).
I denne sammenheng er det uden storre betydning, hvordan
forskerevil bedommevaerdienaf evangelistens
forklaringpA ,Andestenens(oprindelse.Vigtigere er det at iagttage,hvoriedesen Ioma-kristen her understregersamhorighedenmed sit folk og folke{ellesskabet.For at blive en kristen behoverman ikke at blive en
dArlig loma-person,der taler nedsattendeom stammensforfadre.
Men samtidig er der noget i skikken med rAndestenen(, som er
uforeneligtmed den kristne tro: det at ,fodreu forfedrenesinder,
dvs. sette mad ud til dem, hvilket i dette samiund betyder rismel.
For evangelistenSakui er sAledes
en manglendetilbedelseaf {orfedrenesinder ikke det sammesom en manglenderespekteller arbodighed for det folk, han selv er del af.

- I dAbsklassen
talte vi forledendag om det fsrste bud: om ikke at
have andreguder end JesuKristi far. Da jeg spurgtedeltagerne,om
de kendte noget til ,andre guderu, henvistede til forskelligetreer
og bjerge, hvor man setter ris ud, eller til floder, pA hvilke man
kaster rismel. Det er s6ledesen del a{ deres hverdag, selv om de
fortalte det med et overbeerende
smil, Men det overbarendesmil
henger miske sammen med, at det var i en dibsklasse,de fortalte
det, siger Bodil Skjott.
- Jeghar ikke pi fornemmelsen,at loma-folketkendertil at bede
til forfedrenes inder i den forstand, som vi kender til bon. Men
gennem risen, som settes ud, appellererman til forfaderensgode
And om at stotteen og komme en til hlalp. Det ville vere forkert at
antyde, at indedyrkelsener pA stark retur i Wozi. Dog er der en vis
bevegelse.Forledendag fortalte en af de kristne, hvorledeshans far
engang havde bedt ham, der har til opgave i en husstand at satte
mad ud til 6nderne, at gorc det. Men denne person, som kaldes
>nevoen(, havde bare svaret: ,Hvorfor skal leg dog gore det? Det
vil jo bare blive adt af myrernen! Denne )ngvo( var ikke en
kristen. Det interessantevar, at den kristne, som fortalte dette,
tilfojede, at faderenikke gik i rette med rnevoen(, men ligesom
accepterede,
at en ny tids6ndsA smAt er ved at komme til Wozi.
Den brudte indering omkring Wozi skal nok blive sat i stand
igen. Det er som med en kirke i Vesten, som rranger til at blive
kalket, selv om det godt kan trekke lidt ud. I Danmark vil de fleste
menneskerstadigvak gernehavepane kirker. Det horer nu med til
landskabet.Og er vel det sikreste?
Brud pi en Anderingog manglendekalk pi en kirke giver ikke
altid det rette billedeaf, hvad der rorer sig i ,folkesjalenn.
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N&r dodenkommer til Wozi

I Wozi er der flere kristne gravsteder. Korset rober det. Graven
placeresalmindeligvis lige uden for den afdsdes hus. Oven over
graven er der bygget en cementblokpi hojde med en benk, som den
da ogsAbruges til. Ikke sjaldent kan man se bsrn sidde og spille
klik-sten pi cementblokkensjavne platform.
- Respektenfor den afdsdeer til stede.Alligevel betragtesgraven
ikke som et ,helligstedo i vor forstand. Og i folks bevidsthed er
der ingen modsetning mellem at benytte den som en brugsgenstand
og samtidig vise respekt {or den afdsdes And, konstaterer Bodil
Skjott, da vi er pA introduktionstur rundt i landsbyen, som det er
god skik, nAr {remmede har rndfundet sig i Wozi.
Vi standserforan Moin Yamahsgravsted.Her stAr et par spande
og en stor tsnde til at opsamle regnvand. Foran huset ligger en
andenkristen grav, hvrlket korsudsmykningen viser. Gravinskriptionen er pi engelsk.Det er nu engangdet sprog, man kan skrive,
hvis man kan skrive.
Bortset fra korset adshller de kristnes grave sig ikke i udseendefra
de ikke-kristnes grave. Ogsi pA de kristnes grave findes undertiden
en lille vandskAl.Om det er til &ndeme, er vanskeligt for en udenforstiende at fA klar beskedom.
- At der ogsAfindes en vandskil pA kristnes grave henger sammen med, at nir et gravsted byggesaf famiiiemedlemmeme, er der
blandt disse som regel ogsA ikke-kristne, og det hsrer nu engang
med til traditionen her at placereen sidan skil, siger lederen{or
Leseprogramcenteret.
Mere kan jeg ikke fA ud af ham om den sag.
Moin Yamah blev i slutningenaf januar 7982blret ind i landsbyen, efter at hun havde veret pA det ,behandlingscentern,som den
mest prominente medicinmand i Wozi har nogle kilometer uden for
landsbyen.Hun var afkraftet og dode nogle fA dage senere.Det var
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godt 2 mineder efter familien Skjotts ankomst tii landsbyen.
- Det var vores forste mode med dodeni Wozi. Der kom bud til
os, at hun snskedeGuds aand. Forst troedevi, at hun ville dobes,
men da vi kom op til hende, fortalte andre, at hun var dsbt. Det var
sket i begyndelsenaf 50'erne,da hendesmand var blevetkristen. 6
ud af hans 7 hustruer var dengangblevet dobt. Med Guds aand
mente hun nadveren.
- Moin Yamah modtog nadveren, og nogle dage senerekunne vi
forstApA ribene oppe fra huset, at hun var dsd. Vl gjorde klar til en
kristen begravelse,selv om der indtil det sidste herskedetvivl om,
hvorvidt det skulle v€re en kristen begravelseeller ej.
- Dagen efter hendesdod samledesomkring 15 dsbte ved kirken.
De gik syngendehen til hendeshus, hvor det mesteaf landsbyenvar
samlet. Den kristne gruppe stod pi den ene side og alle andre pi den
anden side.
Medicinmanden, som havde behandlet hende, trAdte nu frem, som om han ville have indflydelse pi, hvordan begravelsenskulle {oregi. Det hang nok sammenmed, at hun havde
veeretpA hans ,behandlingscentern.
Men hun havde selv udtrykt
onsket om en kristen begravelse,og det vidste de andre kristne. Da
zoen, medicinmanden,begyndteat sige noget, sangde kristne bare
hojere. Dette spil varedevel en 5 minutters tid, indtil medicinmanden trak sig tilbage og sattesig med en cigaret i udkanten af kredsen.
fens-Arne Skjott kunne nu holde sin begravelsespradikenpi engelsk, og iederen for Leseprograrncenteretoversattetil loma. Moin
Yamahs lig, som blot var svsbt i kledestykker, blev herefter lagt i
graven. Jord blev fyldt pA, og den folgende dag var der kommet
cementtii Wozi, siledesat gravstedetkunne mures og inskriptionen
udfardiges.
- Det var en dag, som gjorde et sterkt indtryk pA os. Det skyldes
ikke blot, at det var forste gang, vi var involveret i dsden ilNozi,
men snarere spillet mellem de kristne og byens prominente medicinmand. PA en eller anden mAde vandt de kristne med deres sang
over ham. Og ikke mindst blev vi forbavsetover, at selv om der var
flere af de kristne, som vi ikke kendte fra deres kirkegang i Wozi,
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vidste de alligevel godt, at de skulle stille sig pi Moin Yamahs side,
da doden kom til Wozi
Men stadigvak og efter snart 2 Ar i Wozi kan dsden gore indtryk
og give stof til eftertanke, hvilket ikke er noget, som de danske
missionarer kan gennemarbejdei et snuptag. Det er ikke sA meget
de mange brag, der kommer fra en gammel forlader, som affyres ud
i junglen i de dage, begravelsenstAr pA, som overrasker lengere.
Men stadig er der overraskelsesmomenteri forbindelsemed dsden
og forhold, man studserover. - Stanken af dsd, kan man vel lere at
vanne sig til, siger Bodil Skjott, efter at hun lige har veret oppe i
den a{dodes hus. Der lA hun pA gulvet med et klede over sig,
nabokoneme sad ved siden af . De, der sad nermest, viftede med en
klud {or at fA lidt frisk luft, ildstedet i midten af huset var der
stadigvek, og bornene legederundt omkring. Alt dette kan jeg vel
venne mig til, men overrasketer jeg igen blevet.
Det hele begyndte Iordag ved middagstid. Der kom bud ned til
missionererneom, at der var en syg oppei landsbyen.Bodil Skjott
tager min kone med, og da de kommer tilbage, lyder sygeplejerskensdom: ,Hun har ikke lang tid igen<. Hun fik ret. Sidst pi
eftermiddagenvar den eldre kvinde dod.
I huset havde de modt enken efter den tidligere evangelist.
- Hun spurgte, om jeg ville bede for den syge, fortaller Bodil
Skjott, og det gjorde jeg efter fsrst at have bedt hende om at bede,
hvilket hun afslog. Men fsrst her gik det op {or mig, at den syge var
dobt. Vi har aldrig set hende i kirken, og ingen har {ortalt os, at hun
var dobt. Igen mA altsAvores statistik over antallet af dsbte i Wozi
revideres.
Naste overraskelsekom sondag formiddag. Da fens-Arne Skjott
om fredagen var blevet {lojet ind til en fjemtliggende landsby,
kunne han ikke deltagei sondagensgudstjeneste.Lederenaf Lasevar syg i de dage, og da Bodll Skjott lordag aften
programcenteret
havde forhort sig om, hvorvidt man kunne ,nojes< med aftengudstjenesten, havde han klart givet udtryk for, at det bestemt ikke var
en god ide. >Man skal ikke se stort pA de 2 eller 3 personer, som
kommeru, havde han sagt.

Men netop den formiddag kom der flere til gudstjenesten.
- De var der jo nasten alle, siger hun, da hun kommer hlem fra
kirken. Hushjelpen, som 1egfortaltedig om forledendag, han, som
ellers kun kommer i kirke, nAr hans arbejdsgiver,den amerikanske
missionar er i Wozi, var der. Og en af missionsstationens
arbejdere,
ja,
som vi ellers aldrig har set i kirken, var der,
mange andre, som
nasten aldrig kommer. Alt i alt omkring 20.
- Men det var forst efter predikenen, og efter at jeg havde sagt
tak og farvel for denne gang, at det gik op for rnig, hvorfor de alle
var der i dag.
- De blev siddende,og en tog ordet og sagde,at der var noget,de
ville tale med mig om. Forst floj den tanke igennem mig, at de ville
give mig en irettes€ttelse for ikke at have ksrt den syge pi hospitalet i gAr. Men det var det nu ikke. De var kommet for at snakke
kristen begravelse.
- Jeg mindede dem om, at jeg ikke var pr€st, og at jeg ikke
vidste, om Jens-Ame kom hjem med missionensflyver sondag,eller
han forst ville komme mandag. Men det havde de alleredegennemtankt. De spurgte faktisk, om il<ke den fremmede hvide nede i
gastehuset var prest, og det kunne jeg jo ikke benagte. Si jeg
stillededem i udsigt, at hvis Jens-Arneikke nir hjem i dag, sAvil du
l morgen.
Hun finder et stykke hvidt toj frem til liglagen, et stykke sto{,
som ved juletid var blevet brugt som engletaj ved kirkens julespil,
og vi begynder at forberedebegravelsen.
- De kom i kirke i dag, ikke for at komme i kirke, men for at
diskutere begravelse,siger hun pludselig. Er det ikke merkeligt: I
levendelive identificerer flere af dem sig ikke som kristne. Men nir
dsden kommer, gor de det, ,Hun er dobt. Hun er vores. Hun
tilhorer Guds iolk. Hun skal have en kristen begravelseo.SAdanlsd
deres argumentation i kirken. Og efter gudstjenestengik vi alle
syngendefra kirken hen til den afdodeshus. PAdennemAdeidentificerer de sig som kristne og solidariserede sig med en afdsd
med-dobt.
- Hvis man kar savneet kristent {allesskab blandt kristne, mens
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de lever, kommer dette altsA til udtryk, nAr en dor. Hele byen
holder op med at arbelde pA deres farme, deres marker. Og der er
nasten ingen grenser {or, hvad der kan bruges af penge pi den
afdsde: til skud, cement og bespisning.Til kladestykker, pengegaver og rejser for familiemedlemmer, der bor andetsteds.
Mens vi sidder og forberederbegravelsen,ryger det ud af hende:
- Hvad skal man egentlig tale om? S& at sige hele landsbyenvil
v€re til stedeved begravelseni morgen. Sikken en mulighedl Hvis
det da ikke lige er sAdan,at pi det tidspunkt, hvor begravelsenskal
foregi, har de fleste drukket sA meget palmevin, at det vel nesten
kan vere lige meget. OgsA de kristne drikker godt ved en sAdan
lejlighed, men det kan du jo selv se i morgen.
Den lille missionsflyver stryger sondageftermiddag t€t ned over
missionsstationens
tag og lander pi den lille graesstribeuden for
Wozi. Prasten i Wozi er tilbage fra sin evangelisationstur.En ny
opgave venter ham. Og jeg kan vere tilskuer.
At der blev udskanket rigeligt og gratis palmevin uden for den
afdodeshus sondagaften, var der ingen tvivl om. P&den ene side af
huset hyggedeen gruppe sig med traditionelle afrikanskerytmer og
dans. PA den anden side var der ogsi en gruppe, men her hyggede
man sig med diskomusik og ovestlige<toner fra en transistorradioog nogle endda med pardans. Igen et eksempelpi en af de mange
kontraster, som dog ikke synes at vere egentligemodsetninger for
landsbyensbeboere.At man kan danse,nAr en er dod,synesat vare
det naturligste af alt. oVar det ikke netop det, den levende-dodeselv
gjorde, da hun var i live?n Bodil Skjott afslog dog venligt tilbuddet
om en pardans- skont det var mAneskin- og ligeledes{oresporgslen
om at salge nogle nye batterier til transistorradioen.
Hvis det ikke var {ordi, man vidste, at den afdodelA inde i husetnu lagt i en kiste, fordi begravelsenm6tte udsattes en dag - vilie en
udenforstiende ikke kunne se forskel pA de aktiviteter, som her
fandt sted pi grund af et dadsfald og re dem, der ellers foreg6r i
landsbyen om aftenen - og iser n&r det er fuldmine.
Palmevin havde de, der kom i kirken mandag eftermiddag, ogsi
drukket. Hvilket b&dekunne ses pi deres ojne og lugtes. Men dog
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ikke i sAdannemengder, at de var berusede.Det er vel noget a( det
sarrlmesom med olkuske i Danmark, som udmerket kan ksre en
olvogn, selv om de har konsumeret adskilligeol. Og her i landsbyen
er man vant til palmevin, som tappes direkte fra bestemtepalmetreer og er klar til at drikke med det samme. Syngendegik de
kristne {ra kirken efter at den afdsdesonkel, som ogsAer kirkeeldste, havde bedt en bon. Storstedelenaf landsbyensbefolknhg er
samlet uden for den afdsdeshus, og de kvinder, der er i gang med at
gore klar til bespisningen,trekker mAtterne med risen til side, da de
kristne kommer.
Jens-Arne Skjott kan pa loma begynde begravelsesritualet,og
efter at han har pradiket, kan man se pA ham, at han venter pi, at
kisten skal sankes ned i graven, sAjordpAkastelsen
kan finde sted.
Men det mi han nu vente med. For afdsdesaldste son trader nu
frem. Han har en sag, han vil frem{ore, sAdansom det Abenbarter
skik her, inden kisten senkes ned i graven. De mend, der har
gravet den, folger begivenhedenstAendei graven. Det er ikke en
almindeligmindetaleover sin mor, den eldste ssn holder. Tvartimod er det en bekendelsei fuld offentlighed. Han forteller, at han
af sin mor har lAnt nogle penge, som han aldrig har fAet betalt
tilbage. Da han er ferdig med denne sag, begynder man pi en
lengere palaaer. Man giver gode rid og siger til ham, at han skal
glemme det. Afsluttende lagges den endelige afgorelsehen til den
eldste soster,som nu erklares for familiens )mor(.
Den yngste son, som er lererstuderende i en anden by, har ogs6
noget pA hjerte:
- Min mor ville have, at jeg skulle gifte mig med en bestemtpige.
Det afslogj.g. Jegvil giftes med den, jeg kommer til at elske.Hun
sagde,at hvis jeg ikke adlsd hende, ville hun ikke vare mor for mig
langere. Nu er du dad, mor - siger han - men jeg vil stadigvek
gifte mig med den, jeg kommer til at elske. SA mA du, min mor,
hvor du er, afgore, om du vil vare min mor.
- Hvis der sker ham et eller anden ondt, si vil man ganskegivet
sige,at det er hansmors ind, der er skyld i det, hviskerBodil Skjott,
som overs€tter.
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Efter at der igen er affyret et par skud, kan kisten senkes i jorden.
Der er gaet mere end halvanden time, siden de kristne kom til
huset. Og presten har kun lagt beslagpA et kvarter. Men for jordpikastelsen kan finde sted, skal 15-20 kledestykker lagges om kisten. Hvert stykke, der er skenket som gave til den afdode,koster
8-10 dollar. Gad vide, om den levende-dodei sit liv har haft si
mange lappaer at valge imellem? Men nu gAr hun til Ande-byenvelkledt.
- Underligt at begraveen dobt, som aldrig har vist sig i kirken,
mens vi har varet her, siger fens-Arne Skjott pA vejen hjem. SveddrAbernepibler ned ad hans ansigt, og hans gronne presteskjorte
har nu fiet en anden gron nuance af sveden.
- Der er planer i kirken om, at man ikke skal begravedsbte, som
igennem langere tid ikke har vist sig i kirken. Men hvis man vil
have en kristen begravelse,hvem er sAjeg, at jeg skulle nagte det?
Anderledesvil det vere, dersom de kristne pi stedetikke vil gA med
til en sAdanbegravelse,siger han.
Han er alleredebelert om, at 6t er. hvad kirken mAtte traffe en
afgorelseom, noget andet er, hvordan en sAdanafgorelsefores ud i
livet. Og her mi de lokale kristne tage ansvaret, mener han.
Da jeg konstaterer, at alt ved begravelsen{orlsb i ro og orden, og
at jeg som tiiskuer med egne ojne havde set, hvorledesde flere
hundrede mennesker stille havde lyttet til pr€stens tale - for ligesom at antyde, at man ved en begravelsei dette samfund som
hjemme i Danmark kan fi mennesker i tale, som ellers ikke horer
evangeliet- replicerer han:
- Jovist hsrte de efter. Men tro mig: Da jeg i min prediken sagde,
at der kun er evigt liv for dem, der tror pi Jesus,sA svaredehele
flokken "jan hertil. Ogsi alle de ikke-dsbte. Hvordan skal man sAfi
det frem, at der er forskel meilem at tro og ikke at tro pA Jesus,ni,r
de ikke hsrer en modsatning i dette?
Wozi har fAet endnu en benk at sidde pi, et bord til brugsgenstande eiler en platform, hvor bomene kan spille klik-sten pA. Og
den afdsde har fAet en erefuld begravelseog en grav lige uden for
husstandenshjem. Er den afdsdes5nd i inde-byen? Og vil hendes
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And straffe den yngste son, fordi han ikke {ulgte sin mors rid? Hvor
hun er, ved Jesu Kristi far. Og denne fa."har ved sin ssn bedt
missionaeremei Wozi om at fortsatte med at sige, at der kun er
evigt liv i troens livsfaellesskabmed Jesus,og at ingen behover at
frygte en afdsds ind.
Mens de andre fortsatter samtalenom, at der ogsaved en kristen
begravelsei Danmark foregAr meget, som en udenforstAendem&
undre sig over, falder ojnene pA den 2-Arige Christoffer, godt be_
skidt og med en buksebag,som tranger til at blive skiftet, og lidt
vrovlet, efter at foreldrene har varet vek flere timer, men allilevel
en dejlig unge. Fordi han er et menneskebarn.Og
leg dropper ud af
samtalen, og ser for mig kontureme af 3 dsdsmarked. ,kikk.lr"r,
som for nogle uger siden gik bort fra et hospital et andet sted i
Liberia, og som for et ojeblik forstyrrede min idyl- for ogsi d6r, var
der slanke palmer. PA rekke med 10-t5 skridt imellemlig gik de.
Forst en aldre kvinde, som bar pi en byit omviklet med et stykke
toj : Et dodt lille menneskebarn.Derefteren yngre kvlnde, moderen,
som gik og klagedeog til sidstfaderen,som bar de personligeejende_
le, moderen havde haft med til hospitalet.
- jeg foler med dig, sagdemission*..n,
Christoffersmor, til det
lille, dode menneskebarnsmor.
- Nu gAr de hen et eller andet sted
og graver et hul i jorden og
Iaeggerdet dode bam deri. En egentlig begravelsebliver der ikke tale
om. Bamet er jo ikke et voksent menneske,og selv om sort sorg er
det samme som hvid sorg, n5r et barn dor, er det kun det voksne
individ, der teller, n6r det drejer sig om begravelse.
En lille pimindelse om, at man ikke skal stirre sig blind p6 de
mange voksne itNozi, som ikke kommer i kirken, men ghJe sig
over de mange Wozi-unger, der gerne kommer, nar kirkeklokken
ringer. olad de smi bsm komme til mign, sagdehan jo engang. Og
mener det stadigvek.
De er ogs6mennesker- som Christoffer pA 2 er det.
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9

Tabuer- ikke blot ord

I Wozi er begrebettcbu ikke blot et ord, man bruger om det, man
ikke vil omtale. Tabuet hsrer hverdagen til. Helt uvedkommende
for missionereme er folks forhold til tabuet ikke. Men hermed er de
igen kastet ud i en problemstilling, som de ikke rigtig ved, hvordan
de skal behandle.En henvisning til deres teologiskeeksamenspapirer sl6r ikke til.
For folk i Wozi er tabuet ting, tr€er og ofte dyr. Tabuet, som gir
i arv fra far til bsm, har sin egen oprindelseshistorie.Mens far og
bsrn har det samme tabu, kan moderen have et andet. Er der tillige
bomebsrn i samme husstand, og faderen ikke kommer fra den pAgaldende familie, kan der sAledesv€re tre forskellige tabuer, hvilket ikke gor husholdningen lettere, dersom tabuet er et dyr, og
derfor ikke mi spisesa{ alle.
Som eksemplerpi tabuer og deresoprindelseshistoriefinder vi et
par frem fra et af de mange hafter, som Laseprograrncentereti
Wozi har udgivet. Under overskriften ,Leopardn hedder det:
FokpaDolo siger: Derfor spiservi ikke leopard.
Da en af vore {orfedre var en liile dreng, gik hansmoderog
arbejdedepA marken, Mens hun var travlt optagetmed at
plante risen, Iagdehun, som hun plejede,barnet i skyggen,
sAledes
at solenikke skinnedepAdrengen.Og det skete,at nir
barnetgrad, ville en leopardkomme og lagge sig ved sidenaf
det og holde det varmt. Hvis barnet gred, ville leoparden
troste det. Barnets moder var borte en del af tiden, mens
risplantningenstod pA. Da drengenblev stor, forklaredehans
moder ham, hvorledes leopardenhavde taget sig af ham,
mens han var lille. Derfor sagdede til ham: Din slagsskal
ikke spiseleopard.For hvis leopardenikke havdevaret der,
ville du ikke have overlevet.
Vi, der nedstammerfra dette barn, spiserheller ikke le-

63

opard.
Yalawu fra Wozi fortaellertilsvarendeunder rubrikken: Derfor spiser
vi ikke hunde:
For lang, lang tid siden, da vores forfader var et lille barn, li
han en dag og sov i riskurven. Pludselig brod der ild ud i
byen, og snart var aile ting i brand. Imidlertid var der en hund
netop der, og idet den lod barnet ligge i kurven, greb den
kurven med munden og trak den ud i skoven uden for ildens
rekkevidde.SSledes
frelstehundenvoresforfadersliv. Derfor
s p i s e rv i i k k e h u n d e .
Faziviiwu,den forstevoksne,som Jens-ArneSkjott dobtei januar
1983, forteiler et halvt 5r for sin dib, at han er overbevistom, at
sAdannehistorierkan vare sande.Selvhar han leopardensom tabu,
og skont han ikke kender familienshistorie i detaljer,forteller han
om, hvordanen leopardenganggik i en felde, faderenhavdeopstillet pA sin farm. Faderengik tilbagetil landsbyenfor at fi andretil at
skydeden, Han giver udtryk for, at dersomman bryder sit tabu, vil
noget forferdeligt hande en. Og mAden,hvorpi han fortaller herom, rober, at han ikke betragterdet som noget pjat. Har man f . eks.
skildpaddensom tabu og spiserden, vil ens hus blive revnet som
skildpaddens,
og man vil fi sAr, siger han. Han synesikke rigtigt at
ville gA ind pA vores problemstilling,at ogsAandre, der f. eks. ikke
har skildpaddensom tabu, kan blive ramt af en tilsvarendehudsygdom. Men at han ikke vil det, kan jo henge sammenmed, at han er
si venlig og ikke vil kompromittere os. For selvfolgeliger det en
tossetmodsetning, vi har stillet op.
Ogsi de kristne i Wozi har derestabu. Den liberianskeleder af
Laseprogramcenteret,
som ogsAer formand for landsbyensskole,
redaktoraf den ugentlige4-sidersavis pA loma og engelskog ubestridt landsbyensmest veluddannedemand, som ogsi ledergudstjenesterne,n&r missionarerneer borte fra Wozi, har hunden som sit
tabu. Han kender oprindeiseshistorien
i detaljer, men tover i sit
svar, n&r vi sporger ham, om han opfatter historien som sand.
Derimod afviserhan, at noget frygteligt ville ramme ham, dersom
han alligevelville spisehundekod,hvad andre,som ikke har hunden
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som tabu, gor i Wozi. For ham er tabuet mere et udtryk for en
tradition, en respektfor forfedrenesoverlevering,end det er overtro.
Bodil og Jens-ArneSkjott mi til trods for deresteologiskeuddannelsesbaggrund
konstatere,ar de stadigefter 2 Ar mA nojesmed at
iagttageog stiile sporgsmAl,nir de beskaftigersig med folks tabu.
Beggeer de dog klar over, at et for hurtigt svar pAtabuforestillingen
kan gore mere skade end gavn. MAske er det gennem en enkel
oplysning, at tabuet skal tackles,dersomdet fremkalderfrygt. Men
troen piLJesuskan nok ogsAgore sit i denne sammenhang.
Jens-ArneSkjott minder om, at visseformer for overtro trivedesi
bedstevelgAendei hans bedsteforeldrestid efter en 1000-irig kristen historie i Danmark. Selv om dette ikke kan legitimeretabuet,
dersom det fra en kristen synsvinkel mA betragtessom overtro,
hlalper det ham dog til at se, at man ikke skal tabe modet, selv om
ikke alt det gamle bliver andret i en hindevending.Den mAde,som
lederenaf Leseprogramcenteret
praktiserersit tabu pi, er ikke nodvendigvisuforenelig med kristentroen.
Derimod er han mere usikkerover for det syn pi tabuet, som den
person,han forst dobte, har givet udtryk for. Men det har alligevel
ikke afholdt ham fra at dobe denne. Her - som pA tilsvarendeandre
felter- fortrosterhan sig pA, at dAbener en gave,og at man ikke bsr
forlange,at en personfor sin dib skalbevise,at han kan levedet liv,
som dAbenskenker kraft til. Men dette forandrerdog ikke, at man i
sine stille stundergodt kan blive usikkerog sporgesig selv,om man
handler ret.
Bodil Skjott har noteret,at i mange- omendikke i alle- oprindelseshistorier,hvor et dyr indgir i tabuforestillingen,er dyret en slags
frelserfigur.I dette ser hun et muligt tilknytningspunkt for forkyndelsenaf Jesussom Frelserog Herre.
- Men samtidiger der en fare i dettetilknytningspunkt.
Jegvil jo
ikke bare komme med en parallelhistorietil deres.SA vidt jeg kan
sksnnenu, er sporgsmAlet
om sandhedsverdien
af tabuetsoprindelseshistorieikke serlig relevant. Men i den kristne frelseshistorie
kommer man ikke uden om sandhedssporgsmAlet.
Den er jo mere

end en god historie, siger hun.
- Da jeg predikedei Wozi kirke Palmesondag,understregede
jeg,
at folk i Jerusalemhilste Jesussom konge. De havderet og alligevel ikke ret, fordi de ikke i tro havdefattet, at Jesusvar den lidende
k o n g e .F o r l o m a - f o l k eet r G u d , S k y G o d n ,d e n h o j e s t eG u d . N i r d e t
kommer til stykket, er det vel bare Heliiginden, der kan gore de
bibelskeberetningerog BibelensGud til noget andetend blot parallelberetningertil det, som de alleredekender.
- Kontaktpunkterneer vel forskelligepi forskelligestederi verden, men det er op tii os at benytte dem i tiliid til, at Helliginden
kan gore dem til andetend paralleller.Men det fritageros ikke for at
slidemed disseforhold og bearbejdedem, s&godt vi nu kan. Det er
vel kun dem, der vil undskyldederesegen ugidelighed,som er en
slagsugudelighed,der vil satte en kontrastop mellem HelligAnden
siger hun.
og vores eget refleksionsarbejde,
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10 Medicinmanden- hospitaletsbedstekunde
Det nermeste hospital ligger i Zorzor omkring 25 km fra Wozi.
Dette ,medicin-husn- som det kaldespA loma - er oprettetaf den
kristne mission. Her kan befolkningen fra Wozi nyde godt a{ en
kunnen, dersom de da vil det.
overvejendevestlig laegevidenskabs
Ofte er det dog kun et supplementog ikke en erstatningfor deres
gammeldags,medicin.. Hospitaletslager har endnu ikke gjort medicinmendenearbejdslose.
PAloma kaldesen medicinmanden zo. Selv om der ogsAer en vis
magt, er det ikke kun
bevagelseat sporei synet pA medicinmandens
fortidensloma-folk, vi msder, i folgendeoptegnelse,som findesi et
i 7968. Det kan ogsi give et
hefte, udgivetaf Laseprogramcenteret
billedeaf, hvordan i det mindste nogle eldre loma-folk i dag ser pA
medicinmendenesmagt. Optegnelsenlyder:
E n m e d i c i n m a n dn
stagt
FolomaWillia siger:
Det folgendeviser en zo's magt.
Nir en personer syg, kan medicinmandenhelbredeham'
Hvis en er lam eller spedalsk,kan medicinmandenhelbrede
ham.
Hvis en fodseltrekker i langdrag,kan medicinmandensette
den hurtigt i gang.
I hans by foder ingen kvinder vanskabteborn.
I hans by dor ingen kvinder i barselsseng.
I hans by {odesingen dovstum.
Hans by rammes ikke af iynnedslag.
Er en person blevet forgiltet (ved at der er sendt ,medicinn
p& ham), kan han helbredeham.
Alt dette viser, at han er en medicinmandmed stor magt.
Ogsi det folgendeviser en medicinmandsmagt: Nir medi-

cinmend kommer sammen ved en bestemt lejlighed, vil de
forsogeat drebe hinandenmed deresmedicin. Den medicinmand, som altid dreber andre og selv forbliver uskadt, vil
ansessom den mest magtfulde medicinmand,
Dette er de egenskaber,den medicinmandhar, som har stor
magt. (i A Lie will not remain, lNozi 7968, s. 9-10).
Et {ejlagtigtbilledeaf medicinmendsaktivitet skabesdog, dersom
man forestillersig, at de har travlt med at drabe hinanden.Og de
problemer, som kan opste, nar ulykken alligevel rammer en stor
medicinmandslandsby- eller nir man stir under hans magt - er i
princippetikke stort anderledes
end dem, kristnekan komme ud for.
Nir Gud ikke svarerderesbon pA den ventedem6de, kan troen pi
ham anfeegtes,
uden at troen pA hans almagt lider skibbrud.
I en iandsbysom Wozi er derfiere zo'er. BAdemand og kvinder
kan vare det. De har kontrollen over al omedicino.En genstander
forst ,medicinu pi det overnaturligepian, nir en zo rituelt har gjort
den til det. Ogsi i forbindelsemed de sikaldtenhemmeligeselskabern
spiller de en vesentlig rolle. Dog er der kun 6n virkelig stor zo i
Wozi, selv om de mere middelmAdigeikke er sat ud af spillet.
Den store zo har 14 koner og sin egen lille landsby fA kilometer
uden for Wozi. Her har han sit ubehandlingscenter(
og sin farm. De
ikke ubetydeligesummer, som folk betalerfor en behandling,danner bl, a. det okonomiskegrundlag for en stor sukkerrarsproduktion; Han er storproducenta{ ocanejuicen, sukker-juice,en pen
omskrivningfor den alkoholholdigegin, der lavespA sukkerrar.Det
er vanskeligtat finde antydningeraf, at folk i almindelighedskulle
haveondt a{, at han er rig. Den fsrste tanke, der flyver gennemens
hoved, er, at han udnytter befolkningenmed sin ,medicinu. Men
det er nok en falsk modstilling, n&r man, som det er tilfeldet i dette
samfund, er overbevistom, at han kan hjelpe og har sin magt fra
Gud.
Vi andre i Vesten kan jo ogsi se igennem fingre med, at leger
almindeligviser velhavende,nAr bare deres medicin hjalper os.
Hvor meget mere si ikke her, hvor man tror, at medicinmandenpA
en specielmAdehar kontakt med Andeverdenen.
Sporgerman nem58

Iig folk, hvorfra medicinmandenhar sin magt. faldersvaretprompte.
Og det gives pi en mide, som rsber forbavselseover, at man i det
hele tagetkan stille et sidant sporgsmil. uGud har givet ham denne
magt. Hvem ellersu?
Medicinmandeni Wozi og missionarernehar beggemed oAndnat
gore, men indtil nu har der ikke varet tale om falles initiativer eller
om en arbejdsfordeling.Begge parter passer sit, og en direkte
konfrontation mellem parterne har der kun varet svageantydninger af. Man hilser pent pi hinandenog sludrermed overflade-snak,
nir man modes.Dog er der eksemplerpi, at en medicinmandandre
stedergor, hvad han kan, for at spande ben for kirkens arbejde.
De danskemissionarer erkenderblankt, at de ikke har en sikker
fornemmelseaf, hvad der rsrer sig i den store medicinmand,hvad
han tenker om sig selv, og hvilke tanker kan gor sig om dem. At
han inderst inde godt skulle vide, at han i det mindste pi visse
omrider er en svindler,er en tanke, som har strejfetmissionarerne,
sksnt de ikke kan belegge den mistanke med nogen sikker iagttagelse. Og selv om de skulle have ret, er det ikke serlig vesentligt, da
folks forhold til medicinmandenog hans magt ikke er pivirket heraf.
For deres egen del ser missionarerne et spendingsfeltmellem
dem og medicinmanden.Dog har de ikke fiet op{attelsenaf, at folk i
almindelighedser en egentligkontrast mellem dem og ham. Og der
er ikke si meget, der tyder pA, at medicinmandenser kristendommen og kirken som en alvorlig trussel. Det kan henge sammen
med, at den kristendom,han har modt gennemflertalletaf de dsbte
i Wozi, ikke har udgjort en afgorendefare for hans virksomhed.
Eller betragterogsi han kristendommensom et supplementtil traditionel, gammeldagsafrikansk omedicino,sAdansom han selv gor
brug af en vestlig medicin,uden at han har kasseretsin egen,medicinn?
Under alle omstaendigheder
kan missionarernekonstatere,at den
store medicinmander hospitaletsbedstekunde fra Wozi. Hans koner fsder hans born pi hospitalet.Og alle hans bsrn er vaccineret
med vestligt produceretmedicin.
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,Hvidn eller ,fremmed< zo eiler medicinmander loma-betegnelsen for legerne pA hospitaleti Zorzor - ogsAselv om hudfarvener
sort, og de er liberianere.
Hjelp fra ,hvide medicinmendn sogesaf landsbyensbefolkning
sidelsbende
med hjelp og rAd fra den lokalemedicinmand.For folk i
landsbyensynesder ikke at vere en egentligkontrastmellembrugen
a{ ohvidnog gammeldagsomedicino.Dog hander det alt for ofte, at
folk kommer for sent til hospitalet,sAledesat den ,hvide medicinmando heller ikke kan hlalpe. Og undertidenhar den gammeldags
medicingjort en sddanskade,at de ,hvide medicinmend( ster magteslsse.
I dag er situationenden, at de flesteunge modre foder deresborn
pA hospitaletog dermedogsi automatisker med i et bornevaccinationsprogram,hvis de da msder frem, nAr hospitaletsmobile klinik
er i Wozi. Men vaccinationerneerstatterikke, at smi born berer
ringe eller keder om ankler og hAndledtil beskyttelsemod onde
Ander. Og de, der modtager hospitalshjelp, synes for flertallets
vedkommendeat sikre sig dobbeltved samtidigt at bruge gammeldags nmedicino.Dybt stikker det i folk, at sygdom kan pifores af
forfeedrenes
inder. Eller at andre personerkan sendeumedicinupi
en, sAman bliver syg. Er Arsagentil ens sygdom, at andrehar sendt
,medicinn pA en, kan sygdommenkun kureresved en endnu sterkere ,medicino.Og her kommer de ,hvide medicinmandsnmedicin
til kort.
Sksnt missionererneikke sparerpA goder&dog opmuntringertil
at sogehurtig hospitalshjalp,n&r sygdommenrammer, er det kun i
akuttekrisesituationer,at de laderderesjeep fungeresom ambulance.
- NAr folk sogerhjalp hos medicinmanden,mA de betale.Det kan
drejesig om belobhelt op til 200 dollar, hvilket er mangepenge,nAr
en daglon for f . eks. farmarbejdeer pA mindre end 2 dollar. Men
hvordande end barer sig ad, si kan de skaf{epenge,nir de vil. Du
har jo selv set, hvordan sA at sige alle kvinder har fiet syet en ny
kjole her den 26. juli i forbindelsemed festlighedernep& Uafhengighedsdagen.
Og en sidan kjole koster 17 dollar, I forhold til hvad
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medicinmandenkrever, forlangerhospitaletikke storesummer. Og
vi har aldrig hsrt, at nogen er blevet afvist, fordi de ikke kunne
legge pengekontant pA hospitalsbordet.
Vi indrsmmer gerne,at det
er forfaerdeligtsvert at finde ud af, om vi skal stille vores jeep til
rAdighed,nAr en er syg. Det ville ellers vere det lettestefor alle
parter: Den syge ville blive hjulpet, og vi ville blive hjulpet af med
anfagtelsen.Men p6 langt sigt er der vel mere hjelp i, at folk larer
at hjelpe sig selv og ikke isber an pi, at missionererne i sidste
ojeblik rykker ud.
Selv er missionererne,medicinmandu i den forstand,at de ofte
forbinder sAr og giver malariatablettertil dem, som kommer til
dereshus og klagerover hovedpine.De af{ejerdet som en spidsfindighed, at de hermed skulle give folk indtryk af, at de er en slags
medicinmand pA linje med landsbyensegne:
- Pi godt og ondt opfattesvi som de fremmedei dette samfund.
Folk her er godt klar over, at hvide ikke giver sig af med gammeldagsmedicin. Vel har vi ikke den fornsdnemedicinskeindsigt til at
stille en tilbundsgiendediagnose.Men vi gor det,som en lage ogsA
fsrst ville gore, nir en i dette samfund klager over hovedpine:
Gatter pA, at det er malaria og giver si nogle tabletter. Da folk
alligevelikke sogerlegehjelp i Zorzor for en hovedpine,kan vi pi
denne mide beskyttenogie mod malaria for en tid. I ovrigt ser vi
som regel pA, at pillerne bliver taget {or at sikre os, at de ikke bliver
anvendt imod deres formil. Men det er rigtigt, at der kan {indes
eksemplerpA, at vestligt produceretmedicin er blevet brugr, som
om den kunne virke pA samme mide som gammeldagsmedicin.
MedarbejderepA hospitalet kan fortelle om folk, der knuser en
penicillintabletog stror den pA hovedet som beskyttelsemod sygdomme, som man ved, at leger tidligerehar kureret med penicillin.
En sAdansammenblandingaf ohvidnog gammeldagsmediciner dog
nappe serlig karakteristisk.Men det er ikke ualmindeligt,at man,
nAr man fAr hjelp af ,hvide medicinmendo, sikrer sig dobbeltved
samtidigat bruge gammeldags,medicino.
At medicinmend er i stand til at hjalpe mod visse lidelser,vil
missioneererne
ikke benegte. Som naturleger i Vesten har ogsA
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junglens medicinmand fundet frem til forskelligeformer for naturmedicin. At benegte, at en sidan naturmedicinlavet af planter
08 urter, der er blevetkogt, og som enten kan drikkeseller smores
pi legemet,kan afhjelpe visse lidelser,ville vere hovedrystende.
Skulle det ske, at missionerernesjeep ikke kunne kore, og en af
dem var blevetbidt af en slange,vil de opfattedet som en dumhed,
hvis de ikke sogte hjelp hos den medicinmand,som er ekspertpA
slangebid.
- Skulle det ske, og kom vi godt igennemdet, ville vi naturligvis
takke Gud for det. OgsAselv om vi ikke kunne fA svar pA, om den
slangesom havdebidt, var giftig eller ej, sigerde med et glimt i ojet.
Nu er ,medicinn ikke blot en betegnelsefor medikamenter,man
indtager eller pAsmorerkroppen.Medicin er betegnelsefor alt det,
som har ar gore med Anderog magi, og som en medicinmandanbefaler.
Det er vanskeligt at finde et a{gorendeargument {or, at en
kristen ikke skulle kunne hente hjelp hos en. medicinmand,n&r
midlet, der bruges, er naturmedicin. I Vesten sporger vi jo heller
ikke om, hvorvidt den lege, vi konsulterer,er kristen. Ligeledeskan
rrrang,;.lt fr;r-cstiiiesig, at en ;o, sonl blev ftristen, kunne fortsatte
en ,naturlegeo-praksis.Anderledesstiller tingene sig, nir ,medicin< drejer sig om beskyttenderedskabersamt anvendelsena{ skademedicin.
,Medicinn er lerpotter,redskabereller f . eks. et horn fra et dyr og
findes i de fleste huse i Wozi til beskyttelsemod onde Ander,syg,
dom og ulykke. ,Medicino er ringe om anklerog hAndledeller bAnd
om lenden, eller det er forskelligesmA genstande,som beres om
halsen.Denne form for medicin er en slags{orsikring, som tegnes
hos medicinmanden.Den skal holde ulykke og sygdom borte fra
huset. Men omedicinokan ogsA vare en bestemt handling, som
medicinmandenforeskrivertil beskyttelsemod en bestemtulykke.
Det kan f . eks. vere den mor, der for fjerdegang har mistet sit barn
og bliver sat til at danse rundt i landsbyensom en tosse for at
forhindre, at det barn, hun nu venter, ogsAvil da. Elleomedicinn
kan vere det at slagteen kylling og spiseden.
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Rammer ulykken, gAr man til medicinmanden'Han setter sin
har leget med sandet,kensandsigerpA sagen.Efter at sandsigeren
der han sandheden,og medicinmandenkan si ,ordinereuden rette
medicin og vende ulykken. Eller han kan sendestarkere medicin
skaffehevn' uMemod den, som mAtte stAbag ulykken og sAledes
dicinn er nemlig ikke blot noget, hvormed man beskyttersig mod
ulykken. ,Medicin< kan ogsA>puttespAneller sendesover en anden
person{or at skadedenne.
- Det forhold, at man i hemmelighedkan sendemedicin over et
andet menneske og dermed phfore det noget ondt, er i sig selv
frygtskabende. Selvfolgelig kan man haevde,at frygten for, at en
anden skal bruge ,skademedicinomod en, er med til at holde ens
egen ondskabi skak, sA man bestraber sig for at leve pi en si god
mAde, at andre ikke skal fsle sig foranledigettil at sendemedicin pA
en. Alligevel er der noget uhyggeligtover denneforestilling,og den
er med til pA en negativ mAde at bestemmede indbyrdes relationer
menneskerimellem, selv om fellesskabetpi mange omrAder er
sterkt.
Troen pA medicinensmagt kommer bl. a. ogs&til udtryk ved, at
der bruges,medicinn i forbindelsemed f. eks. et uopklarettyveri'
- For nogen tid siden var der tyveri i landsbyen' Der blev ringet
med klokkerne og landsby-riberen gik omkring og kaldte folk sammen. ,Medicino blev bragt til palaver-hytten,og alle m&tte over
denne ,medicin<, som bestodaf gamle potter og redskaber,udtale
svergeformularen:,Mi lynet ramme mig, en slangebide mig, eller
sygdom drebe mig, dersomjeg ikke taler sandto' Hvilket betyder:
Derso* jeg lyver, nir jeg n€gter at have stjAlet,vil disseonder
ramme mr8.
Helt let er det ikke for missionererne - og da slet ikke for en
fremmed pA gaestevisit- at fa et tydeligt overblik over, hvor starkt
et greb forestillingen om medicinensmagt har i wozi-befolkningen.
Men hvis den opvoksendeungdom og isar unge, der er under uddannelse, har fAet en mere a{slappetholdning hertii, gAr de stille
med sagen.Og selv om en Sest undertidentrakker p& smilebAndet'
k"n s*ilet godt stivne, nir det gArop for en, at brugen af 'medicino
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kan have doden til folge, selv om det hsrer til det usadvanligei
dagensLiberia.
Man smiler iidt, nAr man i loma-avisenlaser om nogle gymnasieeleverpi en kristen skole i Monrovia, som er blevet bortvist
skoleAretud, fordi de havde forsagtat skaffeumedicinn,som skulle
,,puttespAnen modstanderfor at vinde en fodboldkamp.Anderledes
vanskeligt er det at {5 smilet frem, nAr ens egne unger kommer
hjem fra en fodboldkampmed jevnalderendeWozi-drengeog fortaller, at de denne gang ikke havde spillet pA den rigtige fodboldbane
ved skolen:,De liberianskedrengeturde ikke spillep8lfodboldbanen,
fordi den ligger lige ud til junglen. Og de siger, at de, der dreber
b o r n , g e m m e rs i g i j u n g l e n " .
,FryBt er kommet over os(, skriver redaktorenaf den ugentlige
loma-avisden 8. juli 1983 i en kommentar til, at 2 smi born er
blevetdrebt i Fisebu,en landsbyude ved hovedvejenog omkring 20
km fra Wozi. De manglendelegemsdele:ojne, hjertet og konsdelene, rober, at der stAr rmedicino bag mordene.Den kristne redaktor
sPorger:
HvornAr vil Liberias regering satte en stopper for sidanne
grusomhederi dette land?
Og han fortsatter:
Sidendet er gennemen sidan hemmelig medicin-aktivitet,ar
mennesker odelagger andre mennesker, burde regeringen
bandlysebrugen af hemmelig medicin i dette land.
Mord er forbudt i Liberia, og politiet har da ogsAi ugerne efter
ritualdrabenepA bornene udfoldet en stor aktivitet i og omkring
Fisebu.Selv om domstolenendnu ikke har talt, er folgendesket,
hvis de meddelelser,som er kommet frem i Liberiasradio, er pAlide,
lige:
Nogle mend i Zorzor har snsket avancementpA deresarbejdspladsog storre personligsucces.Dertil skal der stark medicin. De
har henvendtsig til en medicinmand.Dennes ,opskrifto har lydt:
For at lave sterk og virkekraftigmedicin,mi jeg havenoglelegemsdele.De pAgeldendealiierersig mod en vis betalingmed en dreber.
Chokerendeer selve handlingen. >Frygt er kommet over os(.
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Men ikke mindre chokerendeer det, at en af de impliceredemend er
far til de 2bsrn. Og helt groteskbliver det - stadigvaek
hvis oplysningernei radioener pilidelige- at beggemand er veluddannede
og
har ledendestillinger- pA hospitaleti Zorzor. De senesteoplysninger gir ud pA, at politiet har hentetden storezo i Fisebu.Hvad enten
det nu er ham eller en andenmedicinmand,som har givet opskri(ten, star der medicinbag mordene.,F.ygt er kommet over osn. Ikke
mindst over dem, som selv tror pi medicinensmagt. For sendes
dennesterke medicinover en selv, mA der jo endnu starkere medicin til, for at slAden ned. Og hvad vil det sAikke kunne fore med sig
af nye mord?
- Folk er skremt. Det er rigtigt. Og netop Fisebu-afferenhar
lert os, at vi ikke skal undervurderemedicinensmagt. Alligevel
horer det undtagelserne
til, at medicinmend i dagensLiberiagir si
vidt som til ritualmord. Men det er vel lige sAforstAeligt,at foraldre
her i landsbyenadvarerderesbsrn mod at gi alene ud i junglen i
dennetid, som danskeforeldre advarerderesbsrn, nir en sindssvag
voldtagtsforbrydereller barnemorderer pA farde i Danmark, siger
Wozi-missionererne.
Men stadigvaeker man overbevistom, at omedicinnkan brugestil
at sendeover en personligmodstanderfor at skadedenne.Et praediketema kan det blive naste sondagi Wozi kirke, at det er totalt
fremmed {or det kerlighedensbudskab,som Jesusbragte, at bruge
uGudo som et middel imod et medmenneske.
At ocud( pi denne mide bruges - og dermed misbruges- er
imidlertid, nAr alt kommer til alt, mindre forbavsendei en ikke-kristen afrikansksammenheng, end nAr det sker i kristne omgivelser.
Sydeuropaiskeog latinamerikanske{odboldspillerebruger ganske vist ikke a{rikanskmedicinmagt,nir de spiller en vigtig kamp.
Men det hender jo, at de slAr korsets tegn, far de skal tage et
straffesparki en vigtig fodboldkamp.
Korset brugt imod en modstander.
Ja, hvem kender ikke selv fristelsentil at bruge Gud imod et
medmenneske?Den kristne kirkes historie kan opvise en masse
afskrekkende eksemplerherpA. Og de st&r ikke tilbage i grusomhed
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for de ritualmord, der skete20 km herfra, og som der stod ,medicinn bag.
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11 Dansendedjevle og bush-skolen
Hver sondagmorgen ringer kirkeklokken i Wozi 3 gange. Farste
gang {or at meddele,at nu skal bornenegore sig klar, andengang
forteller den, at nu begynder bornetimen og tredje gang, at nu
begynderden egentligegudstjeneste.
Men der er ogsi andre klokker. SAledesringes der ogsi med
klokker, nAr den dansendedjavel kommer pAbesagi Wozi. I den tid
familien Skjott har veret i landsbyen,har han besogtden 4 gange.
Den ene gang havdeden dansendedjavei endogfAetfolgeskabaf en
,,kollegau.
- Egentliger det markeligt, at han kaldes,djaveln. De associationer, vi som kristne iAr, nAr vi horer om en djevel, passeri det
mindste ikke her. Det er en person, hvis identitet er gemt bag en
stor maskemed dyrehovederbide for og bag. Han er ifort et langt
bastsksrtog har en sort kappepA. Sporgerman folk, hvorfor han
kommer, vil man bl. a. fA svaret: uFordider er fest<.Men hvad det
n€rmere betyder, er vanskeligtat fA klarhed over. At det op{attes
som en are at fA besogaf disse djavle, kunne jeg forst& pi den
samtale,som jeg iyttede til, da folk i landsbyentog afskedmed de 2
djevle. Her takkedede dem for besoget,forteller Bodil Skjort.
- Allerededa vi gik til kirke den sondag,de 2 djevle var pi besog,
kunne vi merke, at der var noget sarligt pA ferde. Alle var i byen.
Og da de dansendedjevle pA et tidspunkt sprangrundt lige uden for
kirken under gudstjenesten,var de svere at hamle op med. Al
opmerksomhedvar samlet omkring dem, selv om vi besluttedeat
fortsette gudstjenestenog ikke lade os forstyrre.
Sidstegang den dansendedjavel var pA besogi Wozi var i april
mAned, da ,medicin-magten( blev overgivet til kvinderne. Overdragelsensluttedemed, at kvindernepi en symbolskm&dejog ham
ud af byen, hvorefterde festedei 2 dage.De neste 7 Ar kommer han
ikke pi besog i Wozi. Det heengersammen med, at tiden nu er
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kommet, hvor kvinderne gil klar til pigernesbush-skole.
Der holdesbush-skolefor henholdsvisdrengeog piger. For 7 hr
siden var bush-skoleni Wozi Aben for drenge, og naste gang for
dem bliver i 1990. Pigernesbush-skolei wozi uu. eb"n srdsieging i
1,969,og piger fodt efter dette Ar skal begyndeefter rishosten19g3,
med mindre de har gennemfsrtden andresteder,hvilket dog ikke er
almindeligt.
Pigernesbush-skoleskal afholdesi junglen bag missionerernes
hus. Tidligerevaredeskolenop til flere ar, og bornenevar afsondrede. I dag klarer man det pA langt kortere tid, og landetslove forby_
der at holde bornenevek fra deresalmindeligeskolegang.
Bush-skolensundervisningfungererpA mangemAdersom en oplaeringi det, der horer voksenlivettil. Dog kan man sporge,hvad f.
eks. en pige, der nu er 3 ir, og som foreldrene ikke vil ,r.nte -.d .t
sendei bush-skoletil om 14 Ar, vil kunne huske.
Forudenopleringen i de ting, som hsrer voksenlivettil, indvies
de i det hemmelige selskabshemmeligheder.Mendenes selskab
hedderporo og kvindernessande. Alle piger omskeres. Tidligere
blev drengeneogsi omskAret,men nu, hvor mangefoderpAhosprt"_
let, skeromskaerelsen
af drengeofte her. omskerelsen savelsom de
tatoveringer,der er en del af indvielsen, har undertiden medfort
doden. Derfor meddelesdet ogsi i loma-avisenmed en vis lettelse,
nar antalletaf de born, der gar ud af en af omradetsbush-skoler,er
det sammesom det antal, der begyndte.| 7963dsde 11 af de i alt
123 drenge,som begyndtebush-skoleni Fisebu,som liggeromkring
20 km fra Wozi. Men i dag vil ingen mene, at der er storre risiko
forbundetmed opholdet,da der ofte er en sagkyndigsygeplejerske
til stede.
For en udenforstAendeer det vanskeligt at trenge til bunds i,
hvad der egentligforegar.For hvad er kun oplering til voksenlivet,
hvad enneutraleo riter, der gor en til fuldgyldigt medlemaf stam_
men, og hvilken rolle spiller religion?
- Da jeg spurgteen kristen fra landsbyen,
om han ville sendesin
datter, som nu er 74 Ar, kom svaret prompte: oHun er jo loma;
hvordan kan jeg forholde hende det, jeg selv har {6et del in. Det
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synes at vere en givet ting, at er man loma-drengeller pige, gAr
man i bush-skole,og nAr man gir ud af bush-skolen,er man forst
rigtig loma, siger Bodil Skjott.
Hvis kirkens medlemmertidligere gik ind i bush-skolenog blev
optaget i det hemmelige selskab,blev de sat i kirketugt for et Ar.
Men i dag stiller Den lutherske Kirke sine medlemmer {rit. Men
Wozi-missionerernehar svart ved at fA det til at stemme, nAr det
hedder, at optagelsei bush-skolenikke har spor med religion at
gsfe.
- At oprindelsentil f. eks. tatoveringerne,de sAkaldteoslangebidn, ikke har en religiosforklaring, holder nappe stik, men vi kan
selvfolgeligikke vide, hvordan man tolker det i dag. Der er ogsA
andre ting, som tyder pA, at indvielsen ikke blot er tolket som en
optagelsei samfundet,men ogsAsom en ,gen{odelseo.I den forbindelsekan neevrres,at bornene fir nye navne, et tegn p&, at det er et
nyt individ, der gir ud af skolen. Nogle mener da ogsA,at de hemmeligeselskaberoprindeligter forfedre-kult. Men det syn kan ikke
delesaf kristne, nAr de forholdersig, som de gor. Ledendekirkefolk
fra loma-stammener ogsAmedlemmer.Og n&r man taler med dem
om disseting, understregerde ofte, at man fra kirkens sideforbereder de bsrn, der sendesind, og opfordrerdem til at sogesammentil
bibelstudiumog bon under opholdet.Og de forteller om, hvordan
kristne under tiden har ha{t mulighed {or at modtagekristendomsundervisning i bush-skolen. Som nybegynder-missionerer det
ikke let at {inde ud af, hvordan man sAskal stille sig til alt det her.
At de hemmeligeselskaberikke ser kristendommensom nogen
trussel,vidner disseeksemplerom, hvis rigtighedman ikke behaver
at dragei tvivl. Man kan sporge,om det skyldes,at man i selskaberneved, at man har magten,og derfor kan vere ,toleranteu,eller
om kristendommenbare opfattessom et supplement?Helt se bort
fra, at de kristne kan nedtone visse forhold, fordi de under alle
omstaendighederikke onsker at stille sig uden for stammefellesskabet, kan man vel heller ikke. Men s&laengede hemmeligeselskaber
hen. Sksnt
forbliver hemmelige,mi dissesporgsmAlsti ubesvarede
det er svart at forestillesig, at ingen har udleveretde hemmelige
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selskabersdybe hemmeiigheder,havdes det stadigvek, at det er
tilfeldet.
Er man optaget i de hemmelige selskaber,har man ret til at
deltagei selskabets
aktiviteter.Men det betyder ikke, at alle er lige
aktive. Efter opholdet i bush-skolenholder de kristne ofte en lav
profil. Og at kirke og hemmeligeselskaberkan veeresvere at forene, sesderaf, at {Ar man en ledendepositioninden for de hemmeIige selskaber,glider man ofte vak fra kirken. I hvert fald hevder
lederenaf Laseprogramcenteret,
at det er Arsagentil, at flere af de
kvinder, som blev dobt i 7968i Wozi, ikke lengere har deresgang i
kirken. Dog kan det have sine fordele,dersomen prast har adgang
til selskaberne
via sit medlemskab.SAledeskollideredede hemmelige selskabers
aktivitet i en landsbymed en planlagtgudstjeneste,
men det lykkedespresten, fordi han kendte koden, at fA >ibnet
byenu, sAledesat gudstjenestenkunne gennemfores.
I den tid danskerne hat boet i V,,lozi,har landsbyen ofte varet
,lukketo, som det hedder. NAr der ringes med klokken, og det
meddeles,at byen nu ,iukkeso, er det fordi ,The big thing<, den
storeting, er pA vej ind i byen, og si mA alle, der ikke horer med til
det pAgaldendeselskab,gA indenfor i husene.Det horer ikke med til
kvindernesomedicinmagt<at lukke byen eller se oden store ting(.
Det er forbehoidtde indviedemend.
Nir vi sporgerfamilien Skjotts hushjalp, hvad ,den store ting(
er, om det er en ting, en personeller et dyr, siger han bare med et
undskyldendesmil: >Det kan jeg ikke robeo. Og han fortsetter:
- Om man si sagde,at man ville hugge hovedetaf mig, ville jeg
ikke rsbe noget om det. Selvhvis prasident Doe kom til Wozi, ville
han ikke fi adgangtil de hemmeligeselskaber.
Han ser alvorlig ud og nikker, da vi sporgerham, om der ville ske
noget {orferdeligt med den, der m6tte komme til at tale over sig,
hvis han havde drukket for meget palmevin elieocane juiceu.
NAr zo'en med sine klokker har lukket byen, kan ingen komme
ind. Dog sigerloven, at medicinmand kun mA lukke byen nogle fA
minutter ad gangen. Og er en gudstjenestemeddelt ,borgmesterenn, kan man fra de hemmeligeselskabersside ikke forhindre, at
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gudstjenestenafholdessom planlagt. Dersom loven da folges.
- At en, som er medlem a{ det hemmeligeselskab,ikke vil robe,
hvorvidt ,den store ting< er en ,han/hun/den eller detn er vel
forstAeligt.Men at de, som stAr udenfor - kvindernef. eks. - ikke
enganghar trang til at udforskedet, som er s&nert, kan godt undre.
Er det {rygt, eller er det igen et eksempel pi det karakteristiske
forhold, at man i dette sam{undlkke stiller sporgsmAl,sporgermissionererne.
Forudenporo ogsande er der andrehemmeiigeselskaber,som er
en slag ,underselskabernhertil. I Wozi er f. eks. nogle kvinder
medlemmer af et ,Hekse-selskabu.Det er dem, som igennem en
uge har forstyrret nattessvnenved deresstojendehekse-banken.
PA
stemmernekan man hore, at det er kvinder, men heller ikke her, fAr
man nogetsvar, nir man neestemorgen sporgerfamilienshushjelp,
hvad der egentligforegik. Dog er det klart, at det ikke er en person,
der bankes,men at det er en symbolsk handling. Man er sAledes
mere human end i kristne omgivelserop gennemtiderne, hvor man
ikke nojedesmed symbolsk at banke heksen, men brandte dem,
levendemennesker.Efter sigendemellem 200.000 og en million.
Inden heksebankningen
pAbegyndes,
annonceresdet i byen. SAved
folk, at nu er det tid at tende et lys i huset, for at heksenikke skalgA
ind. Den kristne lederaf Leseprogramcenteret
ryster pi hovedet,da
vi sporgerham, om han ogsAtander lys.
Missionererne havdeaf andreArsageret lys tendt en af de a{tener, hvor heksebankningen
stod p&. Men aliigevelstyrtedeskorstenen ned.
Hekseved man dog, hvad er, og hvordan man skal forholde sig
til dem, ved danskernei Wozi ogs6.Verre er det straksmed kristnes forhold til bush-skolenog de hemmeligeseiskaber.
- En enkel losning ville det vare at melde sig ind i Pinsekirken
eller stille sig under nogleaf de uafhengigeafrikanskekirkers faner,
hvor man skarpt tager afstandfra bAdebush-skolenog hemmelige
selskaberog alt, hvad der har at gore med ,zo-business<.Men det
loser jo ikke problemet inden for Den'lutherske Kirke. Hvad er
varst: at blive truet p& sin kristne identiteteller at blive truet pi sin
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stammeidentitet,hvis det er alternativet,siger Bodil Skjott.
Under alle omstendighedervil de fortsette med at forkynde, at
en virkelig ny identitet fAr et menneskeikke i bush-skolen,men i
tro pA Jesus.Her bliver et gammelt menneskenyt. Det nye navn,
man fir i bush-skolen,gor det ikke.
Born her berer navne, som man studserover. Blandt disseer
,Old Mann og,Old Ladyo. At de ved fodslenlignedeen gammel
mand eller en gammel dame, kan muligvis forklare disse navne,
men navnenekan ogsi vere givet i h&b om, at de mi blive gamle.
Eller de har m6skefiet dissenavne, for at de onde inder skal holde
sig fra dem, idet man kunne regne med, at onde Anderhellere vil
tage livet fra livskraftigeunge menneskerend fra gamle.
,Gammel Mando og ,Gammel Dame<.
Hvad enten de fortsatter med at vare kendt under de na'"ne,de
onhar fAetved fsdslen, eller de benytter deresbush-skole-navne,
m&
klart,
at
en
danske
missionarer,
at
evangeliet
gore
det
sker de
Guds skabningbliver fodt pi ny eller genfodti d&ben.Derfor er der
ogsi nok at snakkeom, nir de gennemgArLuthers forklaringtil den
anden trosartikeli dAbsklassen:
Jegtror, at JesusKristus, sandGud, fsdt af Fadereni evighed,
og tillige sandtmenneske,fsdt af jomfru Maria, er min Herre, som har geniostmig fortabte og fordomte menneske,erhvervet og vundet mig fra alle synder, {ra dodenog {ra Djevelensmagt, ikke med guld eller solv, men med sit helligeog
dyrebareblod og med sin uskyldigelidelseog dod, for at jeg
skal vere hans egen og i hans rige leve under ham og tjene
ham i evig retferdighed, uskyldighedog salighed,ligesom
han er opstandenfra de dode, lever og regereri evighed.Det
er vist og sandt.
Ikke blot fordi det er Luther-Ar i 1983, men fordi det er lutter
evangeliskesandheder,som her kommer til udtryk, gleder missionererne sig over, at Luthers lille Katekismus foreligger oversat til
loma. OgsAselv om der er meget, der skal forklares.Men det skal
den ogs&,nir den brugesi et sAkaldtkristent Danmark.
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72 Synd og straf og tilgivelse
OgsAen sondagi juli blev bsrnetimen forud for gudstjenestenafbrudt. Denne Sang var det ikke ,den dansendedjeveln, der var
&rsagen.Men folk fra landsbyentrak rundt med et par unge mand,
der kun var ifsrt underbenklederog med handerne bundet p& ryggen. Det var et par tyve, som efter en rundtur i landsbyenskulle
have en offentlig afstraffelsei palaver-hytten. For et ojeblik udgjordede en bedreunderholdningend missionarernesflonellograf,
som ellersnok kan fangebornenesopmarksomhedi kirken. Og for
den sagsskyld ogsAde voksnes.
Mellem kirken og palaver-hyttener der bareen huslengde.Begge
stedersogerman at finde svar pA forhold, som er kommet i uorden.
Uden synd og ondskabville der hverken vaerebehov for en kirke
eller en palaver-hytte.I kirken taler man om synd og om en hellig
Gud. Men ogsAom tilgivelse for synd og om syndensovermand:
fesus.I palaver-hyttengiver man gode r6d, fastsetterstraffenover
den ondskab,som har fremkaidt en disharmoni. Eller ogsi er det,
som netop pi denne sandag,stedet, hvor stra{fen eksekveres.
Skont lederena{ Laeseprogramcenteret
talte imod selvtagt og anbefaledeat sendetyvene til politiet i den nermeste by, hvilket loven
i Liberia da ogsA foreskriver, vandt dette forslag ikke genklang.
Tyven, der aftenen Isr var ankommet til Wozi ifsrt det toj, han
havde stjilet i en nabolandsby,fik 50 slag med en kep, mens han
kammeratkunne ,nojesn med 25. Men 25 slager ogsAtilstrekkeligt
til at en ryg kan komme til at blsde. Herefter mitte de et par timer
stA bundet i palaver-hyttentil almindelig underholdningfor iser
byensunge, hvorefterde blev smidt ud af landsbyen.De fremmede
tyve var ikke kommet tomhendet til Wozi, men gik tomhendet
der{ra- og med flaensede
rygge. Synd havdede gjort og mitte tage
straffenherfor. At nogle skulle mene, det var serlig synd for dem,
var svert at fh oje pA.Og at man straffede,som man gjorde,var ikke
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udtryk for ondskab,men at retfaerdigheden
sejrede.
Bortsetfra at danskernei Wozi godt kan vere en sAdanafstraffelsesmetodeforuden, var der allligevelnoget i dennesag,som kaldte
smilet frem. Aftenen forud var de 2 velkledte unge mand kommet
pA besoghos missionererne.De havdepresenteretsig som kristne
fra en af de landsbyer,som Jens-ArneSkjott med jevne mellemrum
besoger.I begejstrede
vendingerhavdede fortalt, at der var en stor
flok kristne, som ville i gang med at leereloma i dereslandsby.De
havdebedt missionarerneom at fA en skrivelsemed tilbagetil deres
lerer som bevis for, at de havdebesogtmissionererne.Om det nu
var den syvendesans- eller hvad- si fik de beskedom, at de kunne
fA skrivelsennaste dag efter sondagensgudstjeneste.De lovedeat
komme til gudstjenestenog spilledespillet perfekt til ende: Hvisk e d e , J e s u s t i l g i v m i g n , d a v i b a d f o r d e m o g d e r e sa r b e j d eo g
spurgte til sidst, da de skulle til at gA, om de mAtte lAne et par
hefter. Det fik de, og selv om det nasten lyder for godt til at vere
sandt, var titlen pi det ene hefte, som man til{aldigvis havdeliggendei huset: Hvad er synd?
I kirke kom de ikke om sondagen.Og da praesteni Wozi pi sin vej
tilbage fra kirken forsogte at tale til dem i palaverhytten,var de
veltalendetyve blevetmundlamme. Kun talte deresblsdenderygge
om, hvad synd medforer i dette samfund.
- Vi kan ikke direkteblandeos i afstraffelsesmetoden.
Men m6ske
alligevel lidt pA en indirekte mAde i kirken. For et stykke tid siden
havde2 drengerapsetet par boger fra voreslille bibliotek,Det blev
opdagetog gerningsmandeneblev trukket rundt i landsbyenmed
bogerneom halsen,sA alle kunne se, hvem det var og til skrek og
advarsel.Og det sluttedemed, at de fik 25 slagi bageni palaver-hytten. Det sketeogsAen sondag.Da vi skullehavesondagsskole
bage{ter, og de 2 drengeogs6var med siddendepA den del af deresbagdel,
som var mindst om, blandedejeg mig nu pi den m6de, at jeg snakkede om Zakeus, som nok gjorde ondt, men som dog fik tilgivelse,
s i g e rB o d i l S k j o t t .
- Historienbliver ikke d&rligereaf, at den ene a{ de 2 drenge,som
havde rapsetbogerne,er ham, som senereonskedeat komme i en
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dibsklasseog vel nok er den mest interesserede
af alle dem, der nu
kommer i d6bsklassen.
- ,Syndn er et ord, som pA loma benyttesom alt det, der er ondt,
slemt, dirligt og {ordervet. Bryder man den uskrevne morallov og
bliver opdaget,kommer der i almindeligheden offentlig palaver-sag
ud af dette. Sagen behandlesi fuld offentlighed, de implicerede
parter fAr lov at forklare sig, de eldste venderog drejer tingene,og
til sidst traf{es der en afgorelse.Nogle sager klares med, at den
forurettede part far en undskyldning a{ den, der har pi'fort vedkommende noget ondt. Andre gange mA man betale en bode. Er
man bosat i Wozi uden dog at have nere slegtninge, og har man
gjort noget ondt, kan sagena{siuttesmed, at man bliver bortvist.
Men ellersmA man tage sin straf, og nAr man har gjort det, er man
atter genoptageti landsbyensfallesskab.
Hvad der er ondt, kommer bl. a. til udtryk i de sAkaldte,Syv
ondero, som loma-{olketopregner: dod.,sult, nogenhed,ned{aldne
traer (somdraber), slangebid,lynnedslagog vAdeskud.Disseonder
phlores en a{ Gud eller at {or{eedrenesAnder, dersom man selv er
ond eller ikke har overholdtsine forpligtelsermod forfedrene. Imod
at andremenneskerskal {sle sig foranledigettil at sendeen forbandelseover en, synes parolen at lyde: Jeg mi have en opforsel,si
andre ikke skal fsle sig fristet til at onske mig noget ondt.
N&r man ser bort fra det specielleonde i at rsbe hemmeligheder
om de uhemmeligeselskabero,
er ondskabog synd for loma-folketpA
mange mAderidentisk med andre folks foresrillingerherom - ogsi
den bibelske.Synd er {. eks. drab, manglenderespektfor foreldre
og eldre menneskeri almindelighed, tyveri, lagn, selviskhed,selvtilstrekkelighed,manglendegaestfrihed,uvenlighedosv. OgsAegteskabsbrudkan nevnes i denne forbindelse,selv om nogle seerlige
mekanismersynesat gore sig geldende her.
Overtradelse af visse a{ disse synder kan klares med en reprimande og en undskyldning, som da vi glemte at hilse pA den foreskrevne mAde, da vi gik ind i en lille butik i Zorzor og dermed
tilsidesattevenligheden.Der kunne {orst blive tale om at handle,da
vi havde ,betalto med en undskyldning. Hvilket vi naturligvis havde
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godt a{. BAdefordi vi er hvide, men ogsAfordi vi havdegodt a{ at
lere, at man kan vere sAoptagetaf at tale om synd, at man synder.
- Naturligviser der i Wozi forskelpA {olk. Men bild ingen ind, at
folk i almindelighed er storre tyveknegte end andre steder. Hvor
eilers i verden ville du kunne have levet med sAmange ,Abne<dsre
og sA meget, der frister, i sA lang tid, uden at nogen har rort dine
sager? Men selvfolgelig trives selviskhed og selvtilstrakkelighed
ogsAher. Gastfriheden i landsbyener stor, men den har ogsAsine
grenser. Man skyndersig i hvert faid at fjernerisenfra ildstedet,nir
en af landsbyensmend, der er kendt for at nassepA andre, mere
eller mindre til{eldigt kommer forbi ved ris-tid.
- Feellesskabet
blandt folk i landsbyen fordrer ellers, at man skal
hjelpe hinanden.Og det er der mange smukke eksemplerpi. Hvis
man ikke vil gore en andensproblem til sit problem, vil man ste
alene, n6r det samme rammer en. Selv om det er svert at se til
bundsi andresmotiver for at hjelpe hinanden,er det her - som det
vel ogsAmangegangeer for os som kristne - mere pligten, end det
er medlidenhedenmed et medmenneske,der er drivkra{ten, siger
Bodil Skjott.
For nogle sondagesiden brugte hun i sin prediken en af de
mange{abler,som illustrerer,at man mAgoreandresproblemertil sit
eget. Den vandt gehor i Wozi-kirken og er sAgod, at den ogsAhar
noget at sige i en vestlig sammenheng. Titlen er: Det kunne haae
aeret dig.
I en hel uge havdeKat ikke spist. Fordi han ikke kunne spise
gras som de andre husdyr, sultedehan og sultedenasten til
dode. Han blev svag og udslidt. Da {olkene i huset vidste, at
Kats fode hovedsageligtbestodaf rotter og firben, tankte de
aldrig pi at give ham ris. Grunden til Kats sult var, at en dum
knaegthavde sat en felde op, netop hvor Kat plejedeat gA ind
i ris-husetfor at jagte rotter og firben. Da Kat var ude a{ stand
til at komme ind i ris-huset, og ude af stand til at fjerne
{elden, blev han tyndere og tyndere. En dag besluttedehan
sig for at sogehjelp hos sine fraender,de andre husdyr.
Forst gik han til Ko, der gressedei udkantenaf byen.
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,Koo, sagdehan, ,det er lige for, jeg dorn. Ko blev nysgerrig og sA undersogendepA ham.
,Hvad var det du sagden,spurgteKo.
uEn dum knegt har sat en falde op i ibningen, hvor jeg
plejerat gA ind i ris-husetfor at jagte rotter og firben. Derfor
kan jeg ikke {A noget at spise.Det er lige {or 1egdor af sult.
Hvad skal jeg gorenT
>Katn,sagdeKo, ,der er en ting, du mA forsti. Jeghar ikke
noget at gore med rotter og {irben. Jeg spisergres. Si lad
vere med at forstyrre mig..
Kat gik skuffet bort og forelagdesin sag for Fir.
,Firn, sagdehan, udet er lige for, leg dsr af sult. En dum
knegt har sat en felde op i ibningen, hvor jeg plejerat gi ind
i ris-husetfor at jagte rotter og firben. Som du ved, er jeg et
dyr, der lever inde i huset. Jeg kan ikke spisegras, som du
kan. Men hvis du kan hjalpe. . .o,
>Hor engang<, afbrodFAr, njeg spisergras og cassava.
Jeg
har ikke noget at goremed rotter og firben. S&lad mig i fredo.
Kat gjordeet sidsteforsagpAat fA hjelp {ra en ven. Han gik
til Ged.
oGednsagdehan, odu mi hjalpe mig. En dum knagt har
sat en falde op i ibningen, hvor jeg plejer at gi ind i ris-huset
{or at jagte rotter og firben. Som du ved, tror folk i huset, at
jeg blot spiserrotter og firben, sA de giver mig ikke noget af
deresmad. Det er lige lor, jeg dor af sultn.
,Jeg hAber, at det er sidste gang, du nogensindebringer
dine problemertil mig<, sagdeGed. ,Har du nogengangeset
mig inde i huset?Og for ovrigt: Hvad rager det mig, om du
spiser eller ej. Skrub af.,og los dine egne problemer, Kat.
Forsvindfra mit Asynn.
Kat havde ikke laengerelyst til at bede om hjelp. I flere
dagevandredehan rundt i byen og provedeat indstille sig pi
sin forestAendedod. Ind imellem blev han s&svag og trat, at
han troede, han kunne do nir som helst. Han lagde sig lige
uden for huset i lang tid blot for at fi dagentil at gA.
6/

Pi den tredje dag skete der noget i byen. En slangeblev
fanget i felden, og da hovdingensdatter gik forbi ris-huset,
bed slangenhende. Og biddet var skebnesvanSert.Fsr man
kunne gore noget ved blddet, var pigen dsd. Der opstod et
storre postyr i byen, og endeligblev pigen begravet.Da hsvdingen holdt meget af pigen befaledehan, at Ko, FArog Ged
skulle drebes. Straks {angedebyens mend dem, bandt dem og
tojrede dem til pele i udkanten a{ byen, sA de kunne blive
drebt naste dag.
Om aftenengik Kat ud til stedetog sA Ged, FArog Ko st&
tojret til paelene.Han s&ulykkeligt pi dem et oyeblikog sagde
si med hoj rost: >Der ser I, hvordan det kan gA. Den enes
problem er alles problem. Hvis I havde hjulpet mig med at
fjerne {elden, ville I ikke denne aften have haft reb om halsen. Hovdingen har forbudt, at der settes flere falder op i
hans by. Si jeg kan komme og gA i ris-huset,som jeg vil. Jeg
forudsAdette problem for lenge siden. Det var derfor, jeg
kom til jer. Det var for jeresegetbedste.Jegved, at nAr sAdan
noget som dette sker, sporgerde ikke efter Kat, men Ko, FAr
og Ged. Jeg er ked af, at jeg ikke kan hjelpe. Men jeg er
faktisk udksrt og sulten. Jegmi pA jagt efter rotter og firben.
Farvel,og held og lykken.
Og sAgik Kat hurtigt sin vej. (W. Sankawulo,The Marriage ot' Wisdom and other talest'rom Liberia, London 7974,s.
32-34\.
- Pointener jo klar nok og har bud til os alle. Men i predikenen
betonedejeg, at der er et problem, som ikke kan lsses,selv om vi
hleelperhinanden. Og det er vort odelagtegudsforhold. Her er det
kun Jesus,der kan hjelpe. Det er ikke sAvanskeligtat fi folk til at le
i kirken. Det gor de, nAr de genkendersig selv i situationen.Og det
gjordede her. Alle kenderden uskrevnelov, at {ellesskabetkrever,
at man hlaeiperhinanden,
- Men selvfolgeliger folk heller ikke her bedre,end at man f. eks.
har fundet vissesmutvejefor at undgAat skulle line pengeud. Det
hender, vi fungerer som ,banko for nogle. Og det kan ikke kun
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forklaresmed, at de er bange {or at spenderefor mange af deres
pengepi palmevineller "canejuice", gin, men de har en mistanke
om, at andre vil soge hjelp hos dem, og det, ved de, er sveertat
a fs 1 6 .
- Der kan sigesmeget godt om indbyrdeshjelp og fellesskabi et
afrikansk landsbysamfund som Wozi. Alligevel er der hos nogle i
Vesten en romantik herom, som ikke svarer ril virkeligheden. Pi en
eller andenmAdehar de krammet pi hinanden. Vel ikke sidan, at de
har det mere, end vi har i Vesten, men de har det ogsfr.Det at give
hinanden gaver, er jo en smuk skik. Vi har vist endnu ikke lart at
administrere det pA en god mAde. Men fordi vi er hvide, tolereres
det dog, at vi her skiller os ud og ,overtrader( den uskrevnelov.
Men man har krammet pi hinanden, nAr man har pligt til at give,
pligt til at modtageog pligt til at betaleigen. PAen eller andenmide
har giveren stadigandel i gaven, nir den er modtagetaf den anden
og har derfor krav pA at blive hjulpet en andengang, siger missioneererne.
For loma-folket er der s&ledesb&de tale om undladelsessynder
over for forfaedrenes6nder og over for medmennesketsamt direkte
onde gerninger, der pAforesnesten eller samfundet. Forfadrenes
Ander betaler tilbage med ondt og straffer her og nu. Samfundet
s t r a f f e ro g s i h e r o g n u .
Lederenaf Laseprogramcenteret
siger hertil:
- Folk her mener ikke, at deresliv pA jorden har betydning for,
hvordan de bliver modtaget i ,Andebyenn, nAr de dor. MAske findes
der en svag fornemmelseaf, at forfedrenes Ander vil skelde ud,
dersom man har handlet ondt, men man frygter ikke en dom. At gA
til Andebyengor alle, og pA loma kaldes det ogsA,at gi til Sandhedeno. Der har man sit blivendested.
Den dominerendetanke er altsA,at man f&r straffen for en ond
handling her og nu, ikke i et senereliv. Man kan gore onde gerninger, men det er ikke en tilstandaf synd, man befindersig i. Og man
kan handle ondt mod forfadrenes inder og nasten, men det er ikke
Gud, man synder imod. En egentligforstielseaf, at man har behov
for Guds tilgivelse, kommer derfor ikke til udtryk. Tilgivelse er

igen af - og i - samfundet,efter
forst og fremmestat blive accepteret
at man har {Aet den foreskrevnestraf. Loma-folkets,Himmelgudo
strafferog belonner,men tilgiver ikke.
- oGud er tet ved os( er en af dagliglivetstalemider pA loma. Har
en person fremgangog succes,vil man sige: ,Gud er tet ved os(.
Det angiver,at Gud belonnerden gode, han er tet ved, sAhan kan
se den godesgodhed. Lober en person ind i den ene vanskelighed
efter den anden, eller har man at gore med en person,der handler
ondt, vil man ogsAsigedet samme.Men nu underforstAet:Han skal
nok fA sin straf engang, for Gud er teet ved. Sandhedenskal nok
er
komme frem. Man kan ikke skjulesandhedenfor altid. Sandheden
nemlig som et tree.Det kan nok bojestil jorden for en tid. Men pAet
tidspunkt mA man give slip pi det, og sA rejser det sig igen.
De danskemissionerer holder imidlertid ikke af den grund op
m e d a t t a l e o m , a t r G u d e r t e t v e d o s n ,e l l e r a t , G u d e r m e d o s u .
Det er himmelensog jordensskabergennemJesusImmanuel. Men
de er opmerksomme p6, at en faellestalemAdeikke altid dakker
over det samme indhold. De er ikke kommet for at sige, at loma-{olkets syndsforstAelse
er direkte forkert. Men den er ufuldkommen, da Jesushar lert, at synd ikke blot er synd og onde
handlingermod medmennesket,men synd har frem for alt p6virket
mennesketsforhold til Gud. At man gooondtn og ,syndn er loma-{olketfuldt ud klar over. Men at mennesketi bund og grund er
en synder over for Gud, er noget nyt for dem. Missionerernefunderer ogsi over, hvordan det skal biive hort, at himmelensGud for
Jesu skyld er den himmelske far, som lider med mennesker,der
falder, og gerne tilgiver, fordi han har ladet straffen falde pA sin
elskedeSon.
- Jegkunne ikke lade vere med at tage trAdenop med a{straffelsiger Bodil
sen af tyvene, da vi sondag aften havde dAbsklasse,
Skjott. Forst snakkedevi om, hvordan det ogsAhavde veret et
tillobsstykke,da Jesusblev straffet. SA spurgte jeg dem, hvad de
ville sige, hvis jeg havde stillet mig i tyvens sted og f&et 50 slag.
Eller i beggetyves sted og fAet 75 slag. De stirrede med forbloffede
blikke pAmig og sagde:,Jamen,du har da ikke stjAlet.Det havdede,
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og de har fortjent den stra{, de fik.. Si fortalte jeg
om Jesus,som
tog vor straf pA sig og gik i vort sted. Det er jo dei
som giver mig
selv livsmod og hAb. Og sAkan jeg bareh&bepi,
und...1 mi ske]
sa de fsres fra deres forblsffede forundring over i"ten
af Helliginden
givet undren over, at den straffende Gud for
Jesu skyld ei vores
tilgivendefar.
- Man skulle tro, at det,
at fork her kender tir at ofre hons elrer
far, gjordedet lettereat snakkeom Gud, som ofrede
sin son for vore
synder. Men man skal alligevelpassep6, nir man
forkynder Jesu
dod som et offer, ar mar ikke trykker pe nogl. forkerte
kn"pp"r. O.
ofre, man foretager i dette samfund, ., fo. it fA held
og fremgang i
livet, men ikke for at I

som
mil'[t il: ]'ffi,::,,*:H:':'i.'j'j,.T
sresk visdo
1f *,..

ikke afrikanskeparallellergore det i wozl. Missionererne
ved, at
der skal HelligAndtil for at trenge ind til ,korsets dArskabn.
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13 )Det me I bare lere at leve medu
- Vore ojne er i sig selv ikke bedre end landsbybefolkningensojne.
Men som nye i dette samfund har vi nye ojne. Og med nye ojne
folger et ansvar, selv om det godt kan vere svarr at finde ud af,
hvordan man skal handle, nir man fAr ojnene op for nogle forhold,
der skriger. Der er visse forhold i dette sam{und, som en fremmed
ikke uden videre kan blandesig i. Under alle omstandighederkan
hvide ikke forandre jungleioven i et snuptag. Pi tilsvarendemide er
der visse forhold, der angir kirkens indre liv, hvor ogsi vi har et
ansvar, selv om vi er kirkens g€ster. Vi kan selvfolgelig velge at
skyde problememe fra os og bedyre over for os selv, at det jo er
,deresnkirke. Eller vi kan stampei jorden, men gor vi det, blokerer
vi vel egentlig for det, vi gerne vil fremme. Eller findesder en tredje
mulighed, hvor vi sarnmen med liberianske kristne kan pApegeog
fastholdeet problem, og sA som med-arbejdere- for det er jo det,
kirken har kaldet os til at vere - arbejdemed pA at lase problemet,
sporgerWozi-mission€rerne.
NAr de i den forste tid i landet kunne stille sporgsmil ved visse
forhold eller misbillige den mAde, tingene blev grebet an pA, fik de
ofte rAdet: >Det mi I bare lere at leve medu. De er villige til at
indromme, at det er et godt r&d pi en rekke omrtider. Men de kan
ikke komme uden om, at det har sine granser.
Vel kan de stadigvek irriteres over smiting, som ikke fungerer i
deres dagligdag. De er ogsi mennesker. Og vel fuler de det som
tidsspilde,nir en af dem md tage den lange tur ned til Monrovia,
hvis en lille tingesti jeep'ensmotor skal udskiftes,og sAledes
bruge
3 dage pA det, som i Danmark kunne ordnes pi mindre end en halv
time. Og vel skal de tage sig selv i nakken for ikke at give udtryk for
deres irritation, nir en aftale ikke holdes. Men disse forhold horer
dog sm6tingsafdelingen
til. Med en vis resignationhar de ogsi lert
at leve med, at det brondprojekt, som de var med tii at fA sat i gang,
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ligner en fiasko. Der stAr ellers 2 fine og nye vandpumperi landsbyen. Men de fungerer ikke efter hensigten. De liberianskeborespecialister {oretog boringerne, satte pumperne op, men vand kommer
der ikke mere, fordi de har gjort et dArligt srykke arbejde.Gor man i
landsbyenikke noget ved sagen,mA kvindernefortsette med at gA
forbi de fine pumper og ned til floden for at hente vand, sidan som
de altid har gjort.
- Jeg ved, der er meget, vi skal lere. feg tror ogsi, at der er
meget, vi skal lere at leve med. PA den anden side tror jeg stadigvaek, at der er en fsrste og umiddelbar reaktion, som ogsi skal
fastholdes.Indimellem kan man godt undre sig over, hvor hurtigt
det fremmedanede bliver det almindelige for en. At vi kan placere
ansvarethos andre, betyder vel ikke, at det er rigtigt at gore os selv
ansvarslose,
siger Bodil Skjott.
Et lille stenkast fra Wozi-kirken og i den modsatte retning af
paiaver-hytten ster i dissetider en ung kvinde fastbundettil en stor
tr€stamme. Mens hendes pirorende er pA farmarbejde, mi denne
sindslidendepassesig selv. I sommeren 1982 var der pi tilsvarende
mAdeen ung skizofrenmand, som li fastlenket til en trestamme.
En af de fA udfoldelsesmulighederfor denne unge mand, som lige
var pAbegyndten hojere uddannelsei Monrovia, fsr det gik galt, var
at lave et nyt lD-kort. Med et som pA en skal fra en kokosnod. Selv
om mission€reme dengang havde en fornemmelse af, at man
langsomtvar ved at sulte ham ihjel, er hans tilstand nu sAdan,at
han 96r frit omkring i landsbyen. Et det kapslen med omedicinn,
som han nu berer omkring sin hals, som har hjulpet ham?
- Det er grotesk, hvorledes sidanne medmenneskeligeskebner
Iet glider over til at blive en del af landsbybilledet,som vi viser {rem
for jer, som andre se-verdige ting, som er fremmedartedefor gester. Vi kan ikke accepterebehandlingsmetoden:at sidanne medmenneskerskalsiddelenket til en trestamme. Men hvader alternativet, nAr man ikke kan valte det system, som de er en del af?
,Landsbytossern
blev jo heller ikke behandlet,som de sygemenneer
sker, de var, i tidligeretiderskristne Europa.Men den iagttagelse
jo en ringe hjalp {or dissestakler. Men det kan altsi godt angste en
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lidt, at sAdannemenneskeralt for let bliver en del af landsbybilledet.
Noget tilsvarendekan mAskeblive resultatet af vort forhold til kirkens indre liv, dersom vi ikke kan {astholdeen fsrste og umiddelbar
reaktion. Og det tor vi godt hevde, selv om nogle vil kalde det en
forfejlet bedrevidenhed
Som i enhver andenkirke er der personligebrydninger og vanskeligheder, der opstAr, fordi folk er kommet p&den forkerte hylde. Det
gelder bAde hvlde missionerer og liberianske kirkemedarbejdere.
Og i lighed med andre unge kirker, er der problemer med pengesager og forskelligeokonomiske transaktioner i kirkens regie. Men alt
for ofte nojes man ifolge de danskemissionerer med at konstatere,
at nu gAr den ikke lengere, hvorefter man gir videre til neste
dagsordenspunkt,uden at nogen tager affere.
- Det krever megen tAlmodighedog overberenhed, nAr man ser,
at gode projekter er blevet vedtaget i princippet, men alligevel ikke
fores ud i livet, fordi den person, der har ansvaret, ikke magter sin
opgave. Og fordi den hvide mand sA ofte har trAdt pi den sorte
medkristne, er det nu gjort vanskeligt for os at tage et afgarende
initiativ, da det fsles krenkende. Men det ville vare at lyve, hvis
man ikke sagde,at det lammer kirkens aktiutet. Vi har ikke planer
om at oprette frie kirkelige organisationer,som dem, men kender til
i Danmark, men vi vil ikke n€gte, at vi under tiden godt kan sar.ne
sidanne her.
- Ingen kirke har veeret {uldkommen, og det er Den lutherske
Kirke i Liberia heller ikke. Enhver kirke har gjort sine {ejltagelser.
Der er vel visse {ejitagelser,som nesten hsrer med til livet, og som
man si mA tageved lare af. Men ogsAher er der vel noglegrenser,
selv om det godt kan vere svert at finde dem. Nogle vil havde:
>Det er bedre med et afrikansk katteri end en vestlig ortodoksio.
Men det er nu et forkert alternativ. Det er jo ikke et sporgsmil om at
skulle velge mellem koleraog pest. Er det ikke fra et kristent synspunkt udtryk {or en grusom ubarmhjertighed,hvis man af bare
venlighed holder sin mund, dersom man ser, at der er nogle forhold,
der burde rettes op? Og hvis de ikke bliver rettet op, lider kirkens
arbejdeunder det. I det lange lob kommer man nok lengst, ikke ved
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hojrostede demonstrationer, men ved at arbejde tingene igennem
sammen med de iiberianskekirkeledere,som viser os og alle de
andre danskemissionerer en overordentllg tillid. Men det bliver en
langstrakt proces, hvilket dog ikke burde tage modet fra os, nir vi
kender de folkekirkeligetilstandei Danmark.
- Men tag nu et si forholdsvis lille problem som f. eks. gudstjenestetidspunktet.Der er ingen kirkeminister at tage hensyn til, og der
er ingen kirkelig instans, der krever, at sondagsgudstjenesten
skal
afholdesom formiddagen ki. 10 eller 11. Sondagformiddag er i det
mindste et dArligt gudstjenestetidspunkti Wozi. De fleste arbejdsdygtige folk er pA farmarbejde. Kun smi bom og eldre mennesker
er i landsbyen,og de eldre koner, skal se efter de mindstebsm. For
at give flere mulighed for at komme i kirke, ventilerede vi tanken
om at holde aftengudstjenestei stedet for. Den fungerendeleder af
kirken lod os forstA, at det kunne vr da godt, men han gjorde os ogsA
klart, at han ikke ville komme om aftenen. Og de aeldrei menigheden sagde, at de ikke kunne lide tanken, for de gik ikke ud om
aftenen. Og det er ikke lykkedes for os at trenger igennem med, at
vi godt kunne ledsagedem til kirke. Hvad gor man sA?
- I de sidstepar mineder har vi holdt 2 gudstjenesterom sondagen: en om formiddagen og en om aftenen. Om formiddagenkommer nogle enkelte voksne og mange bsm. Om aftenen kommer
endnu flere born, en gruppe unge og ogsd enkeltearbejdsdygtige
folk, som ellers ikke ville vere kommet. Der gAr intet af os ved at
skulle holde 2 gudstjenesterpa en dag. Men nAr man tanker pA de
omkringliggende landsbyer, hvoraf nogle ikke engang har en evangelist eller diakon, og ingen a{ dem har en pr€st, mi man vel nok
spsrge,om det er en fomuftig brug a{ ressourceme.NAr vi holder
aftengudstjenestekommer ogsAden lille debsklassefloki kirke, fordi
vi holder dabsklasseumiddelbart forud for gudstjenesten.Men disse
hvor ingen
unge, som snart skal dobes,kommer tii en gudstjeneste,
dem,
der
Wozi,
til
Og
si
har man
af
udgor menighedeni
er
stede.
lige siddetog indprentet dem, hvor vigtigt det er at deltagei menighedens fellesskab, dersom Kristustroen skal nares. . .
- Hvad angir gudstjenestetidspunktethar vi altsAfundet en losning,
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som ikke frastodernogeni menigheden,men hvor vi altsi ikke var
villige til at laere at leve med tingenes tilstand. Men si let finder
man nok ikke en losning pA alle sporgsmAl.Uden at vi snsker at
jorde nogen, kan man nu alligevelgodt undre sig over, at den lille
gudstjenestefejrendemenighed sondag formiddag i Wozi ikke selv
har spurgt, hvordan man kan {i flere med i fellesskabet, og at man
ikke ser det som et problem, at folk er pA markarbejde, nir man
holder gudstjeneste.Og indrommet: Det havde gjort godt, hvis de,
der kommer i kirke sondagformiddag, bare havde spurgt til, hvordan det egentlig gAr ved aftengudstjenesteme.Men efter at vi har
holdt aftengudstjeneste
om sondageni snart 2 mineder, har vi det
endnu til gode, at nogle fra menighedensporger,hvordan det egentlig gAr.
- Og sA holder vi ellers andagt og bedemodehver dag kl. 9.50 i
,Leseprogramcenterets( bygning, konstaterer Bodil og Jens-Ame
Skjott med et lille indestengt suk.
Og de fortsatter:
- Problemetmed at fA arbejdsdygtigefolk i kirke - og ikke mindst
de dobte iblandt dem - er ikke lsst bare ved at sige, at de da mA holde
sondagenfri. I Wozi har man ganskevist en fridag, hvor man ikke
gAr pi farmen, og det er onsdagen.Men det er, fordi det er markedsdag.Men farmarbejdeeller markarbejdeer ikke noget, men gor
alene. I si stor udstraeknrngsom muligt arbejderman pi hinandens
farme.
I sAdannearbejdshold indgAr naturligvis ogsA Wozi-kirkens fA
arbejdsdygtige
dsbte. De er under ingen omstandighedersi mange,
at de selvkunne danneet arbejdssjak.
Og kunne de, er det et sporgsmAI, om de skulle gore det. Det er vel ikke pA den mAde,man bedst
skiller sig ud ,fra verdenn. I givet fald ville de bryde livsrytmen i
landsbyens fellesskab og let komme til at give indtryk af, at en
kristen er en dirlig arbejdsfelle. For selvfolgeliger der i et landsbysamfund ogs&folk, der har ry for at nassepA andresarbejdskraft,og
som forsogerat slippesAbilligt om ved at hjelpe andre som muligt.
Hvis man vil have en ekstra stor farm, mA en initiativrig person
og hans husstand dog gore et ekstra stort og personligt arbejde.
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Desuden er der pligtarbejde pA landsbyens felles {arm, hvor indkomsten fra afgrodeme gAr til dekning af landsbyensfelles udgifter. Forhenverende soldater har ogsAderes farm i tilleg til deres
private. PA en sAdan soldaterfarm har foik ogsA pligt til at gore
arbejdet.NAr hertil lagges arbejdemed at stamperisen, som udgor
befolkningensdaglige hovedmAltid, tilberede maden, baerebrende
hjem fra skoven, hente vand ved floden, tage pA fisketur og ordne
nettet, gA pi jagt om natten og andre ting, fAr man ikke indtryk af,
at folk ligger pA den lade side. I kirkens opgangstidi 60'erne havde
man dog alligevel overskud i mange af loma-omridets kristne menighedertil at opretteog holde speciellekirkefarme,hvor pengene,
man fik ind for afgrodeme, gik ind i kirkens kasse.Men de danske
missionerer har intet kendskabtil, at der i loma-omridet i dag er
sAdannekirke{arme i g*8. Jord er der ellers nok af. Men en kirke,
der er doende, har ikke kre{ter til at oprette en kirkefarm, hvilket
ellers er en udmaerketid6, og er noget, Den lutherske Kirkes ledelse
da ogsi til stadighedopfordrer menighedemetil at danne, dersomde
har okonomiske vanskeligheder.Hvilket de allerflestemenighederi
loma-omrAdethar i dag.
- Selv om bAderegeringen og kirken ofte sender et SOS til USA
om skonomisk bistand, kan kirken ikke i det lange lob leve med at
vere sAafhengig af skonomisk bistand udefra, som det nu er tilfeldet, siger Wozi-missionereme.
Hvis pengesagerudgor et problem for kirken og Liberia som sAdan, gor samkvemsformermeliem mend og kvinder det ogsA.OgsA
pA dette punkt er det et sporgsmAlfor missionareme, i hvor stor
udstrekning de bare skal lare at leve med tingenes tilstand.
I en stsrre afrikansk sammenheng har Den lutherske Kirke i
Liberia gjort sig geldende ved sit syn pA polygami. Den er kendt
herfor og er selv ikke tilbageholdenemed at trakke sit syn herpA
frem, n&r der gives muiighed for det. Samtidig med at det monogame agteskab betragtes som den ideelle rarrune for det kristne
familieliv, og kristne, som indgAr i polygame egteskaberefter deres
dAb, skal ekskommuniseres,slAsder i en erklaring fra 1951 fast, at
hvor vidnesbyrd om en sand tro {oreligger, kan parterne i et poly97

gamt €gteskab blive dobt og konfirmeret. Samtidig hevdes det med
henvisning til Paulus' forste brev til Trmoteus (3,2-72), at sAdanne
personerdog ikke kan opnA en lederstilling i menigheden.
Denne nyvurdering af synet pi polygami har imidlertid ikke bevirket, at folk i massevishar ladet sig dobe. I en undersogelsefra
1955 konstateresdet, at kun >2"/oaf kirkens dsbte medlemmer var
mend fra polygameegteskaberog4o/" kvindero,understregerOlav
Vibe Smidt i sin bog Junglekirkeni Liberia (Christiansfeld1980, s.
61).
En storre vanskelighedudgor de sAkaldte)proveagteskaberusamt
lsse forbindelsermellem mend og kvinder.
I det traditionelle egteskab er de to parters respektive familier
involverede,og en brudeprisskalbetales.I et ,proveegteskaboflytter to unge bare sammen, lever som mand og kone, men der er
ingen ceremoni, ingen forpligtelser, og famiiieme er ikke involveret. Alligevel kan der godt blive agteskabs-palaveri fuld offentlighed i sidanne proveegteskaber.
- De sAkaldteprove€gteskaberkan godt fungere som stabile forbindelser, og der er tilfaeldeher i Wozi, hvor manden fsrst eker 20
5r har bragt orden i sagen, fordi kvindens slegtninge nu mente, at
det var pA tide, de indkasseredebrudeprisen. Manden har ingen
rettigheder over de bom, han er far til, for et >ngtigtn egteskab er
indgAet.Dog kan han ,ksbe bsrnene udn mod en mindre betaling til
moderens familie. Manden kan ikke indkassereen utroskabsbsde,
dersom hans ,kvinden - hvilket pA loma er det sammesom ,koneu har forbindelser med andre mend. Men manden kan sende sin
,kvindeo bort uden at fA storre problemermed hendesslegtninge,
dersom de kun lever i et proveegteskab.At s€unmekvinde har bom
med bAde2 og 3 forskelligemend, er der ingen, der tager anstsd af.
- Vi har varet involveret i en sag fra et proveagteskab,og vr ved
ikke, om vi har handlet rigtigt. Selv om kirken stadig havder, at
personer, der lever i et proveegteskab, ikke kan dobes, hAndhaeves
dette princip ikke i stor udstrekning. Et er, om vi handlederigtigt,
ved at dobe en person, der lever i et proveegteskab.Legitimeredevi
hans forhoid ved at dsbe ham? Og hvis vi havde negtet, havdevi si
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dermed givet udtryk for, at man skal leve dibens liv, t'or man f&r
dibens kraft hertil?
- At han er blevet dsbt, stAr ikke til at andre, selv om vi ikke er
fardige med at 'uurdere, om vi gjorde ret. Men nAr han s& pi et
tidspunkt ville bringe orden pA sit forhold, ikke ved at lade sig gifte
med hende, som vi ellers havde opmuntret ham til, men ved at kaste
hende pi porten, hvad skal man sArAdeham til? Der blev da ogsi en
offentlig palaver-sag herom. Hans ,kvrnden har ingen ret til at
krave erstatnrng for, at han ville bortvise hende. I stedet for fsrte
hun offentlig sagpA, at hun folte sig nedzterdigetved at blive sendt
bort. Og en nedverdigelse i venners pAsyn er grund nok til en
offentlig palaver-sagi dette samfund. Enden pA det hele blev, at de
forsonede sig, og begge erkendte egne fejl i deres forhold. SA de
fortsetter deres agteskabelige samliv i deres proveegteskab.
- Under de givne forhold, havde vi svert ved at stille os bag den
dobte mand, nAr han ville sendesin ,kvinde< bort. Det ville jo ellers
vaereen enkel losning pA det sporgsmAl.Men som kristen ridede vi
ham til at forsone sig. Men endnu har han ikke bragt orden pA sit
forhold. Skal man bare laere at leve med det, sporger de danske
missionerer i Wozi.
Selv om de ikke vil sette kristendom lig med moral, ligger der en
enorrn udfordring for kirken i Liberia til at undervise og give en
kristen vejledning i sAdanne{orhold. ,Det store romerskeimperium
brsd sammen pA grund a{ dets store forssmmelseaf hjem og moralu
lsd det ved en konferencei Liberia i 1969 i et af foredragene.Men i
et andet foredrag{ra sammekonferencelod det modsat:
Polygami og proveegteskaber bide en almindelig og accepteret praksis i bAdeLiberia og det meste af Airika. Disse (egteskabsformer)har intet at gwe med en personstro pi Gud.
Selv om de danskemissionerer erkender, at man meget let kommer til at >kreeve(,at folk skal leve, som om de var kristne, for dei
diben bliver kristne, nAr man haevder,at folk fra proveagteskaber
ikke kan blive dsbt, foler de det alligevel svert at skulle leve med, at
egteskabsformer >intet har at gore med en personstro pA Gud<. I
navnte foredrag mere end anrydesdet, at fremmede kirkeretninger
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eller uafhengige a{rikanske kirker, som folger en ,strikt< moral,
ikke skal vente, at deres kristendomsforkyndelse vil kunne sige
stammebefolkningeni Liberia noget. Selv om foredragsholderen
som
ikke ser kirkens nylurdering af synet pA polygame aegteskaber
den eneste irsag til, at folk i 50'eme tager imod evangeliet ,med
entusiasme(, og seiv om han mener, at ogsAfolk, der lever i proveagteskaber,bor kunne dabes,er kirken efter hansmening pi ret vej,
nir man ikke folger en ,striktn moralkodeks.
Over for dette syn kan det imidlertid gores geldende, at flere
uafhengige afril<anskekirker - som altsAikke har nogen organisatorisk forbindelsetil Vestenskirker eller kirkeretninger - i de seneste
irtier har haft en ikke ubetydelig fremgang, selv om man i flere af
disse folger en ,striktn moralkodeks. En af hemmelighedeme bag
sidanne selvstendige, afrikanske kirkers fremgang synes at v€re
det sterke fallesskab, som rAder her. At fellesskabet mellem
kristne i Wozi ikke skulle kunne blive bedre, og at et indbyrdes
fellesskabogsi kunne fA betydning for dobtesforhold til samlivsformer, ser danskemesom nogle af de udfordringer, de gerne vil
arbejdemed pi.
De ved, at det vil koste krefter og en god portion med-leven og
med-lidenhed.
- Men derfor kan det nu godt v€re svart at leve med, at nir en
ugift mand, der ganskevist ikke er dsbt, men aiiigevel er pi kirkens
lonningsliste, er indblandet i en ,kvinde-palavero, at det sAlyder fra
de kristne: ,Hvorfor kan han ikke holde sig borte fra de gifte kvindern? Underforst6et:Der er nok ugifte at tage af.
- Og lettere er det ikke over {or dAbsklassen,
nAr de under gennemgang af det sjette bud kikker p& en med undrende blikke og
siger: ,Du vil da vel ikke have, at vi skal gifte os, for vi har elsket.
SAkender man jo ikke hinandenn. Og hvis man sAgik fra hinanden,
nir man havde {Aet bom, hvad sA, spurgte jeg. ,Det er ikke noget
problemn, svaredede. ,Du kan da bare give dem tii din mor eller
den naste kvinde, du elskero.
Sksnt Den lutherske Kirke i Liberia ikke har Folkekirkensadministrationsapparat,er danskemeblevet belert om, at en ung afrikansk
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kirke har tilsvarendeproblemersom Den danskeFolkekirke.At
mod hinandeni Danmark,er der jo ingen,der
dsbtefsrer retssager
synes,er forkert. Men i en lille kirke som i Wozi gor det nu ondt,
mod hinanden.
nAr kristneer involvereti palaver-sager
SAdansomdet ogsAgjordePaulusondt, at en skrobeligmenighed
domstole.Alligevel
i Korint {orte indbyrdesretssager{or hedenske
i Kristus|esusn,
er det ,Gudsmenighedn
og dem, ,der er helligede
han skriver til. Mon ikke PaulusogsAville begyndesit brev til
menighedeni Wozi pAdennemAde?Og s&fortsettemed at retlede
i stedetfor at ladedensejlesin
en menighed,der er p&kollisionskurs
venlighed.
egenso i en mis{orstAet
- Hvis vi hvide,nAr vi ieverher, er bedretil at skjulepersonlige
dsbte,er der al mulig grund til at {ortelle
synderend landsbyens
hojt og tydeligt, at Jesushar stempletenhverond tankeog ethvert
I modetmedham,der
begarendeblik sommord og egteskabsbrud.
er synderes
ven,er vi alleens.Baredetogsi kunneblivehort, nir vi
pApegerforholdi kirken, som det er sv€rt at levemed, sigerBodil
og Jens-AmeSkjott.
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14 Garderingimod overdrevenbegejstring
Det volder ingen besvaerat fi missionerernei Wozi til at tale om
deresmissionar-frustrationer.Det kommer af sig selv, nir de taler
om deresomgivelser.Derimod er det vanskeligereat fA dem til at
udtale sig i begejstredevendingerog uden omsvob om de positive
sideraf deresaktiviteter.Hvis det ikke var fordi. de var ens venner.
kunne man forledestil at tro, at det var udtryk for en forloren snak
under fromhedensmaske,Rigigere er det nok at se deresfremhavelseaf de problemer,de stir i, som udtryk for en slagsgardering
imod en overdrevenbegejstring.Uden en sAdangarderingville de
alt for let give op, nir de hen langs ad vejen vurderer dereseget
arbejde. Og uden en gardering ville de ikke blot skabe et forkert
indtryk af deres egen personligesituation,.men ogsi af hvordan
kirkens egentligetilstand er i loma-omridet.
Det er ikke forkert, dersom de bare havde sagt, at de er travlt
optagetmed kirkeligeaktiviteter.En gang om ugen holder de bibelkreds. En gang om ugen er der dAbsklasse.
Om ssndagener der 2
gudstjenester.
I 4-5 omkringliggendelandsbyerholderde en gangom
mAnedengudstjeneste.Der er serissebestraebelser
pA at fA gang i
kirkebyggeri2-3 steder.NAr de holder gudstjenesteri andre landsbyer, strommer folk til, og som regel er der nogle, der onsker at
komme i en dibsklasse.Altsammen er det noget, de pi en eller
anden mide har en finger med i.
- Det er rigtigt, at vi nogle gange,nir vi ksrer hjem fra en af de
omkringliggendelandsbyer, hvor vi har fAet en overstrommende
modtagelse,siger til hinanden: ,Hvorfor bor vi egentligi Wozi og
ikke hero? Bortsetfra at det selvfolgeliger et tossersporgsmil, fordi
vi nu engangikke selv har bestemt,hvor vi skal bo, er en begejstret
modtagelsei en by et for spinkeltgrundlag {or en ansogningom at
blive for{lyttet, siger de.
- Vel er vi opmuntredeover den positivemodtagelse,vi fAr, nAr
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vi kommer og holder gudstjenestei andrelandsbyer.Og vi skulleda
skammeos, dersomvi ikke kunne glede os over, at folk i massevis
kommer og horer evangeliet,nAr vi kommer pi vore mAnedlige
besog.Men vi narrer dem, os selv og missionensvenner, hvis vi
efter sidanne besogbare lagdeos ud i hengekojen og skrev begejstredebrevehjem til Danmark om den storeAbenhedfor evangeliet,
vi her har modt. Alt er ikke gjort med en mAnedliggudstjeneste
eller
at kore et dAbsklasseprogram
igennemeller at fA en klrkebygningop
at sti. Vokserder ikke et levendemenighedsliv(rem, og er der ikke
krefter til at folge dette op, vil den nye kirke kun blive tilholdssted
for geder, som vi har set det andre steder.
I Wozi har det ikke pi samme mide som i de omkringliggende
landsbyernyhedensinteresse,at der kommer hvide missionaerer
og
holder gudstjeneste.Hvide er her en del af landsbybilledet.I det
hele taget er der stor ibenhed for hvides aktivitet i Liberia, hvad
enten det galder okonomiske investeringer eller en indsats fra
hvide udviklingshjelpere eller missionaerer.Taler statistikkerne
sandt,er Liberiadet land i Afrika, som har flest udenlandskemissionarer i forhold til indbyggerantalletpi smi 2 millioner mennesker.
- Selv om det kan synesparadoksalt,er der noget attraktiw over
missioneereri dette land. Ikke mindst n6r man tenker pA hvide
,kristnesn handel med sorte slaver, kan dette godt undre. Og selv
om kirken her ogsi har vaeretigennemen selvstendighedsproces
og
ikke lengere styresaf Vestensmissionsselskaber,
har parolenaldrig
i Den lutherskeKirke Iydt: ,Missionerer, gA hjem<I
Den store Abenhedfor hvide missionerer i Liberia er for danskernei Wozi ikke ensbetydende
med, at de uden videretor tale om
,stor Abenhedfor evangelietn.Dette kan nemlig let misforst&sog
skabeindtryk af, at folk hungrer og torster efter evangelietsoprejsendekraft. Og sidan har de ikke oplevet det. De kan naermeeksemplerpA, at den ene iandsby efter den anden henvendersig til
forskelligekirkeretninger med snsket om, at der mi etablereset
missionsarbejde.
Drivkraften bag et sAdantonskeer ikke sA meget
en hunger efter evangeiiet,men mere forventningenom, at der
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folger andre goder med i kslvandetpA den hvide missioners fremmarch: skole, hospital,bedresanitere forhold og andre goder.
Selv om Abenhedenfor missionarer og den manglendeibenhed
for evangelietaf nogle mAske vil kunne bruges som argument for
ikke at sendemissioneerertil Liberia, ser Wozi-missionarerneanderledespA denne sag:
- Det ville da vaeretibeligt at vare ked af, ar vort forste mode
med en landsbyikke er en mur af mistanksomhed.Man undlader
da ikke i Danmark at sendeen praesttil en landsby,selvom det er sA
som sAmed ibenheden over for evangeliet,men hvor man alligevel
vil have en prast pA stedet. Det ville da vere at vende tingene pA
hovedet.Hvad folks egentligemotiv end er {or at byde os velkommen, er det ikke det, som her skal vare udslaggivende.Kirken her i
landethar onsketos. Det kan ikke vere rigtigt at gore en dyd af, at
kristendommeni modetmed en fremmedkultur helstskalmodesterk
ydre modstandfor at vare >rigtig<mission. Heraf vil vi ikke drage
den negativeslutning, at man skal lade vere med at sendemissionerer til {. eks. joder og muslimer, hvor den umiddelbareibenhed
for missionerer mangler.
Missionarerne ser det som en udfordring at udnytte den positive
nysgerrighed,de msder i landsbyeruden for Wozi. Og skont det
overvejendeer store drenge, som enten stir for at skulle rejse fra
Wozi for at tage en videreg6ende
uddannelseeller unge, som kommer hjem pAweekendopholdog i ferierne,de har bedstkontaktmed
i deresegenlandsby,hiber de, at dette kan smitte af pi menighedslivet i Wozi. Men hvad enten det gelder folk i Wozi eller i de
omkringliggendelandsbyerer arbejdetikke gjort med at fi s&mange
som muligt dobt. En af de storsteudfordringer, ser de i de dobte,
som mere eller mindre tydeligt rober, at de stiller sig bag den unge
mand, som forledendag sagde:>feg tror nu jeg vil valge beggedele
- det gamle og kristendommen(. Denne opfattelsehar et sterkere
tag i mangedobte,end missionerernefsrst troede.Selvom de godt
ved, at de ikke af egen kraft kan fi has pi en sidan dobbelt gardering, vil de ikke lsbe fra deresansvar:
- Kristendommener farlie, {ordi den mi fi konsekvenser.
Tor vi
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ikke sige det a{ bare venlighed, tager vi brodden a{ evangeliet.
De understreger,at en bevidstog mAlrettetuddannelseaf leg{olket er en stor udfordring for Den lutherske Kirke i Liberia. Et aktivt
legfolk er der en skrigendemangel pA. Prestemangelener stor, og
evangelisterne
er fi. Fsrst efter omkring 40 irs arbejdei loma-omrAdetfik man i midten af 1950'erneden forsteloma-manduddannet
og ordinerettil prest. Og alt for fi er fulgt efter siden.At vestlige
missionsorganisationer
ikke i tilstrekkelig grad har opfostretlokale
ledere for kirken blev selvstandig, lider kirken nu under. Ved en
konferencei 7969 sagdeRoland J. Payne, kirkens forste president
og fra 7977 og til i dag dens fsrste liberianske biskop:
Fra 1850 og til kirkens reorganiseringi 1955 havde vi i det
store og hele intet at sige vedrorendearbejdether. Vi blev
aldrig rAd{ort,og aldrig var vi med i nogenbeslutningsproces.
- burde
Fra 1850og til 1969- efter 109 irs missionsarbejde
der vare flere nationaleprester end de 10, som vi nu har.
I sammeforedragkritiseredePayneden hurtighed, hvormed den
amerikanskelutherskekirke trekker sin akonomiskestotte til kirken i Liberia bort. Han er ikke imod, at kirken i Liberia skal vere
selvunderstottende.
Men han finder det uretfardigt, at den amerikanskekirke, som tidligere har veret den okonomiskehovedgarant
for den liberianskelutherskekirke, anlegger sammeprincipperfor
kirken i Liberia som for kirken i f . eks. Japan.Hvem tor sammenligne den okonomiskesituation i Japanmed den i Liberia, sporger
han.
Samme biskop har ved flere lejligheder udtrykt anerkendelse
over, at flere af de danskemissionerer, som nu gor tjenestei Liberia, er giet i gang med at lare stammesprogfor at gsre en pionerindsatsog lever ude i bushen.
- Det er i hvert fald lkke fra kirkens ledelsesside, at man gor
geldende, at pionermissionaerernes
tid er forbi. Og den vestlige
missions chefideologerer vel ogsA i dag mere forsigtige med at
hevde, at missionenstid er forbi, end de var for blot nogleir siden.
Som situationener nu, tager vi ikke arbejdetfra nogen liberianer
ved at leve og virke i bushen.Og hvis arbejdetskal folgesop, er der
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en tid endnu brug for endnu flere hvide missionerer i loma-omrAdet.
Har de vestligemissionsorganisationer
deresdel af skylden i, at
manSemenighederi loma-omrAdeter sygnethen og nasten er dsde
uden at blive begravede,fordi man for hurtigt {orlod arbejdet,er der
al mulig grund til at rette op pA dette misforholdved at intensivere
missionsindsatsen.
Selv om der er flere unge under uddannelsetil praster, vil der i
lang tid fremoververe behov for evangeliserende
og menighedsopbyggendemissionarer i Liberia. Kirken har i dag 25 liberianske
prester. Det mi sAvere op til missionarerne,ikke at tageansvaret
fra de lokalekrafter, men opmuntre og vejledetil ansvar:et indeligt sAvelsom et okonomisk.
Den skonomiskeside af sagenudgor et problem for sig. At nogle
menighederhellere vil have en hvid missionaersom prest, kan
hange sammen med, at de ved, at de sA ikke skal betalepreestens
lon. Den betalesaf den pAgeldendesmissionsselskab.
Begrundelsen
kan ogsi v€re, at man er klar over, at en hvid missionaerkan bruge
hele sin tid pA kirkens arbejdei modsetning til en dArligt betalt
liberianskprast, som mA have sin egenfarm og brugetid pi den for
at klare skonomien.
- Vel klinger det hult, nAr vi kunne onskeos, at flere liberianske
pr€ster ville sogeud i busheni stedetfor at velge de storre bymenighederog dermed en storre indtegt, end de kan fi i en landsbymenighed.Vi hvide missionerer{ir jo mere i lan end selvden bedst
betalteliberianskestorbyprast. Men hvis der ikke pE en eller anden
mide kan rettes op pi den vaklende lonpolitik, som hrken forer, sA
man kan garantereen prast en rimelig mindstelan,er der nok ikke
meget hab om, at nogle af de mange praste-huller i loma-omridet
vil blive fyldt op. Men under alle omstendighedervirker det bedst,
hvis liberianskekristne kan sige til deres egne, at der folger et
skonomisk ansvarmed, nir man vil have en kirke og en prast eller
evangelist,siger de.
OgsApA andenmAdekan pengesporgsmAlet
udgore et problem.
- Vi hvide missionerer har midler, som liberianskemedarbeidere
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i kirken ikke har. Vi kan gennemudenlandskekanalerskaffebillige
Bibler eller skriftligt gratismateriale,som vi kan uddele.De mulighederhar en liberianskprast eller evangelistikke pi sammemAde.
Vi har en bil og kan satte et lysbilledapparat
til bilens batteri. Det
kan de andreikke. Selv om vi vel skal udnytte de muligheder,mA vi
ogsi vere opmerksomme pA faren ved at scorebillige point ved en
rundh&ndetuddeling af gratismateriale.Bedre ville det vel vere,
dersom gratismaterialei stsrre udstrekning kunne formidlesgennem liberianere.Alt for ofte har hvidesgavmildhedgjort det svart
for en liberianskevangelisteiler prest at komme bagefter- tomhandet og ukunu med evangeliet.
Selv om danskerne i Wozi under tiden kan fsle sig frustrerede
over, at ,Abenhedfor missionerern ikke er ligefrem proportional
med ,ibenhed for evangeliet",finder de ikke, at der er grund til at
ryste stovet af deresfodder og begive sig til et andet land. De har
ikke mistet troen p6, at dagenvil komme, hvor flere dabtei Wozi og
loma-omridet ikke blot betragter kristendommensom et supplement til det, de alleredehar, men som det nye, der gennemsyreralt.
Og er alle tings fortegn. En vakkelse, hvor menneskerkommer til
syndserkendelse
og ser betydningena{ Jesusoningsdod,er de ikke
herre over. Men mistet troen pA en s6danvekkelse, har de ikke.
- Der kan nemlig godt gi ild i tsrre buske,sigerJens-ArneSkjott.
- Ja, hvis ilden bare er varm nok, fojer Bodil Skjott tsrt til.
Seivi en regnskovkan der gA ild i torre kviste. Og er der tilstrekkeligt mange sma torre kviste, der finder satnmen, kan de godt
satte brand i et stort tra.
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15 Sporaf danskere
For danskydremissioninden for Folkekirkensrammer er Liberiaet
I 1980 pAbegyndteDansk Ethioper
forholdsvisnyt arbejdsomrAde.
Missionsit arbejdeher. I sommeren1983arbejder13 voksnemissionrrer i landet. Og med sig har de deres i alt 16 bsrn. Af de 13
voksneer de 4 teologer.Disse4 har alle gennemderesstudietidhaft
en nar tilknytning til Menighedsfakulteteti Arhus. Gad vide, om
der {indes et andet land med danskemissionarer, hvor sA mange
Under alle omstandighedansketeologerer med i kirkens arbeyde?
der udgor de 4 dansketeologer i Liberia over en tredjedela{ alle
dansketeolog-missionerer,der er udsendt af danskemissionsselskaberi dag. Det er lidt beskammende,at der ikke er flere. Hvad
grunden til dette si end kan vere.
Hvilke spor de nye danskemissionerer vil satte i Den lutherske
Kirke i Liberia,er det {or tidligt at udtalesig om. Men alleredefor de
kom til landet, var der spor af danskhedi kirken.
Hurtigt trak jeg mig ud af samtalen,da fensensnavn blev nevnt i
forbindelsemed Den lutherskeKirkes arbejdei Liberia.Hjemmefra
mente jeg da at have sat mig grundigt ind i den danskemissionar{loks navne. Blandt dem var der ingen Jensen.Efter at have sundet
mig lidt vover jeg mig igen ind i samtalenog sporger forsigtigt,
hvem Jensener. Man smiler og fortaller mig, at Jensenegentlig
hedder Daniel JensenSeyenkolo.Men fensen er det narm, han er
kendt under og da ogsi selv kalder sig. Han er liberianer, sidst i
2O'erneog ordineretsom prest her i sommeren1983. Han er en af
de unge liberianere,kirken venter sig megetaf. En danskfsdtamerikansk missionar, som fra 1930'erneog en menneskealderfrem,
virkede i Liberia, havde taget ham til sig som dreng. Og hun hed
Jensentil efternavn.
SAer det min tur til at smile over, at jeg havdeladet mig narre af
det gode danskenavn, det efternavn, der beres af flest danskerei
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dag. Og selv om det er sA peredansk, som noget kan vare, betyder
det jo egentlig, dersom man trakker Iinjen fra Jens overJohannesog
tilbage til det hebraiskeJochanan:>Herren er nAdign.
Den ordineredeJensener imidlertid ikke den enesteJenseninden
for Den lutherskeKirke i Liberia. Der er flere af dem. At de berer
dette navn, kan man selv{olgeligvendeog dreje pA forskelligm&de.
Hvis man vil, kan man tagedet som udtryk for en vestlignavneimperialisme.Selvop{atterde, der barer dettenavn, ikke sagensidan.
For havde der ikke veereten Kirsten Marie Jensentil at tage sig af
dem, havde de nappe levet i dag. Hende skylder de deresliv.
En af de andreJensen'erhar fortalt:
Jegblev {odt den 25. juni 1953, Kort efter dodemin mor. Jeg
blev derfor bragt 8-9 timers gang til Ma fenseni Sanoyea.En
af grundenetil, at jeg blev bragt dertil, var, at mine sleegtninge sagde,at jeg skullebegravessammenmed min mor. feg
var sAlille og tynd, at jeg alligevel ikke ville vere i stand til at
o v e r l e v e .( H . J . K r a r u p , i > E t h i o p i e n oN r ' 1 , i a n u a r7 9 8 2 ,s .
10).
Men Ma Jensen,,Mor Jensen(, som nu selv ligger begraveti
Liberia,vidsteog viste, at ,Herren er nidigo og tog drengentil sig,
s&dansom hun ogsi gjorde med andre born.
Hun har sat sig spor, kvinden med de danske rodder. Hun ikke
blot bar Kristi navn - Kirsten - men levede i overensstemmelse
hermed. Hun ikke blot hed Jensen.Men som en, der selv havde
erfaret, at ))Herren er nAdign, viste hun selv barmhjertighedog
svarededermedtil sit navn.
Vi sidder og snakker om de liberianskeJensen'er,de konkrete
spor efter Kirsten Marie Jensen.
- At hun har danskerodder, skal vi ikke scorepoint pi. Og det er
ikke som dansker,hun er kendt, men som kristen. Hun tog sig af
mange, men glemte ikke den enkelte. Og hun tog sig ikke af s&
mange,at der ikke var krefter og overskudtil de fA. Og det har sat
sig spor. Vi begyndervel at sige til hinanden, at hvis der bare er
nogle ganske{4, som gennem - eller miske pi trods af - os fir
ferten af, hvad Kristustro er for noget, vil det pA langt sigt fe storre
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betydning for kirken i Liberia, end hvis vi (arer rundt og bilder os
selv ind, at vi skal ni alle. Med det resultat, at vi ikke rigtigt nir
nogen.
- Der er sikkert noget, der hedder,dansk kristendomu,og noget,
der heddeoafrikansk kristendomo,og noget grund-danskog noget
grund-afrikansk, der ikke eliminerer det grund-kristelige. Men
,Mor Jensen<viser os, at hvide og sortehar nogetgrund-menneskeligt til{aelles
, oB at det setter spor, nir man taler og handler i
overensstemmelse
med den nide, som Herren har vist en. Uanset
om man nu hedderJenseneller ej.
- Selv om vi hvide pA mange mAder er attraktiveog kan og har
alle de ting, som folk her i Wozi onskerat kunne eller eje, mi det pi
en eller andenmAdekomme frem, at den hvide missionaerikke blot
er den, der kan forkynde tilgivelsetil andre eller lofte pegefingeren
mod med-dobte.Lykkes det os ikke at vise, at vi til stadighedselv
trenger til tilgivelseog til at hsre, at ,Herren er nAdignog ogsi
vores gode far for Jesuskyld, kludrer vi ikke blot i det, men forkludrer ogsA,hvad Kristustro er for andre mennesker.
>Sortosynd er for Gud ikke varre end ,hvidn synd.
At hvide missionerer ikke legger et rogslffi over, at de ogsAhar
deressynderat bekendeog sammenmed de sortemi gAtil ham, der
tilgiver syndere,er miske, nir alt kommer til alt, det vanskeligste
for en hvid at indromme over for en sort. NAr det alts&ikke bareskal
sigesmed en flot hAndbevagelse,
men levesud.
Sker det ikke, er det en blokering for, at evangelietbliver hsrt
som godenyheder for alle syndere.Sker det, vil det satte spor. Da
har man lov at vente, at folk pA loma-tungemil opvigner >til pris
for mennesketsforsonern.For nu at slutte af med Grundtvig og med
,l al sin glansnu strAlersoleno,en saime,som er blevetkarakteriseret som den mest danskeaf alle danskesaimer. Derfor skal den da
ogs6 helt omskrives og have er andet billedsprog,Cersomden skulle
oversettes til loma. Og det vil nok blive sverere for de danske
missionarer at gare det, end det har veeretat gengiveborneversene
,Hvem skabtestjernerne?uog ,Bygge Guds rigeo, som de fleste
bsrn i Wozi nu synger pA loma.
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Efter sidstesondagsgudstjenestetog vi nu gamle Grundtvig ned
fra hylden og sang oI al sin glans nu striler solenu- mens troperegnenvaltede ned. Et par unge fra Wozi var lige kommet hjem fra
en kristen lejr. En af dem stod frem i kirken og onskedeordet. Han
bad en bsn, fortalte om lejren og op{ordredede mange gymnasiedrenge,som nu er hjemme pA regntidsferiei Wozi, til at tage
mere aktivt del i kirkens iiv. ,Jesuser Frelserog Herre, og Gud er
almagtsGud; ham skylder vi vore livo, sagdehan.
Og selvom vi nu dennesidstesondagi juli sadog sangen Grundtvig-salmefor os selv i missionarerneshus, var det med det i baghovedet,at vi lige havdehsrt en loma-stemme)til pris {or mennesketsforsoner<.I ovrigt har danskemissionerer ogsi brug for en
personligopbyggelse,ikke for at s€tte spor af danskhedi en afrikansksammenhang,men for selv at hore det grund-kristeligeigen,
og sA arbejdepA at omplante evangeliettil loma-forhold.
Wozi-missionerernehverken kan eller skal lobe bort fra deres
danskhed.Heller ikke der, hvor de slankepalmer stir.
Og ,l al sin glansnu striler solenukan ogsi syngesp&dage,hvor
der er grAvejr i Wozi-kirken. For som de, der dannedeoGudsmenighedi Korintu, ,dem, der er helligedei Kristus Jesuso,skal synge
med pA >det evige hallelujao, skal ogsa folk fra Wozi-kirken og
l o m a - o m r i d e tg o r e d e t .
Opvigner, alle dybe toner,
til pris for mennesketsforsoner!
Forsamles,alle tungemil,
i takkesangens
offerskAl!
Istemmerover Herrens bord
nu menighedensfulde korl
I Jesunavn da tungen gloder
hos hedningersAvelsom joder;
i Jesus-navnets
offerskAl
hensmelteralle modersmil;
i |esu navn udbryder da
d e t e v i g eh a l l e l u j a .
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I selskabmed Grundtvig tog vi m&skeogsAlidt forskud pi den
folgendesondagsfest. Oppe i kirken havdeWozi-prasten lige sagt:
- P&naste sondagskal 7 unge dobes.
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