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> الحياة يف املانيا

تقاليد الجنازة يف املانيا
يوجد يف املانيا كام يف كل العامل أيضاً تقاليد مختلفة للتعبري عن الحزن أو املشاركة
يف أحزان اآلخرين عندما ميوت قريب .عىل سبيل املثال عند فقدان أحد األحباء يتم
التعبري عن الحزن بالبكاء ،من خالل ارتداء املالبس السوداء ،أو بوضع عصابة سوداء
حول صورة الشخص املتويف .ويكون الحزن بشكل عام يف القلب وال يتم التعبري عنه
بالرصاخ أو الصوت العايل.
يتم تنكيس األعالم فوق املباين الرسمية للتعبري عن الحزن الرسمي وذلك عند موت
أحد الشخصيات املهمة أو بعد حدوث أنواع خاصة من الكوارث.
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اكرام امليت

يعرب اإلنسان عن مشاعره الخاصة تجاه أهل املتويف بالكلامت تعازينا لكم
( .)herzliches Beileidأو بإرسال بطاقة تعزية (معروفة بإطار أسود) تحتوي عىل
كلامت تعزية وأحياناً بعض النقود للمشاركة يف التكاليف الباهظة للجنازة والدفن.
أثناء الدفن توضع أكاليل الزهور عىل املقربة كرمز لألبدية التي وصل اليها الشخص
املتويف .لكن ازداد يف اآلونة األخرية عدد الناس الذين يحرقون جثة امليت (فيام
يسمى املحرقة) ووضع الرماد يف وعاء أو جرة يتم دفنها وذلك لتجنب تكاليف
املقربة واإلهتامم بها بعد الدفن.
يتم اكرام امليت من خالل الحديث اإليجايب عنه ،لذلك جرت العادة عىل أن ال يُقال يشء سلبي عن امليت ،وغالباً
ما ت ُستعرض أثناء وبعد الدفن األمور اإليجابية يف حياة املتويف ،ويتم الحديث عن مدى أهميته لألهل واألصدقاء،
ثم يجلس األهل واألصدقاء معاً ويحكون بعض الذكريات ثم يتناولون وجبة خفيفة يُطلق عليها العامة ساخرين
طعام العزاء .إىل جانب املراسيم الروحية يف الجنازات التقليدية يف الكنيسة يوجد أيضاً مراسيم عاملية وذلك عندما
يكون املتويف وذويه ليسوا أعضاء فيى الكنيسة .يف هذه الحالة يتم دعوة خطيب للجنازات يتكلم أيضاً عن األمور
اإليجابية عن املتويف لكن الحديث ال يكون له عالقة باإلميان املسيحي.

الجوانب املسيحية

املسيحيني الذين لهم عالقة شخصية مع املسيح يعلمون إنهم بعد املوت سيكونون
مع الله إىل األبد وذلك من خالل القيامة إىل الحياة األبدية إذ ليس للموت سلطان
عليهم .لذلك تكون الجنازة بالنسبة للمؤمنني باملسيح عبارة عن إعالن أن الشخص
املتويف اآلن يف أفضل حال ،وأن كل املؤمنني الذين يسلكون ذات طريق اإلميان
بيسوع سريونه مره أخرى يف األبدية .وتأيت هذه املعرفة اليقينية عن طريق اإلميان
بكالم يسوع نفسه الذي قال :الذي يؤمن يب ال يأيت إىل دينونة بل قد انتقل من
املوت إىل الحياة(يوحنا .)24 :5
لقد أخطأ اإلنسان وتسببت الخطية يف حالة انفصال عن الله لكن يسوع جاء ليك يُصلح هذه العالقة التي قُطعت
وذلك مبوته عن الخطاة فقد حمل يسوع خطايانا يف جسده عىل الصليب وبذلك فتح الطريق مجددا للرجوع
إىل الله والتصالح معه( يتم – توضيح عيد القيامة تفصيلياً) .لذلك يرنم املسيحيني يف الجنازة فرحني بهذا الرجاء،
واحياناً اليلبسون مالبس الحزن السوداء ليك ال تكون الجنازة حزينة إىل حد كبري.
بدون هذا الرجاء املسيحي الحي ال ميكن تقديم تعزية حقيقية سواء يف الكنيسة أو من خالل خطيب الجنازات.
لذلك من املهم جدا ً أن يجلس اإلنسان عىل حدة يف وقت محدد يف حياته ليك يُفكر جلياً أين يُريد أن يقيض
األبدية.
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