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< الحياة يف املانيا

كيفية الترصف يف الجنازة
هل اجتزت انت أو أحد القريبني منك يف جنازة؟ كلمة جنازة ليست مرادفاً لكلمة 

حزن فكلمة جنازة أعمق من الحزن، إذ أن الجنازة لها تأثري مبارش عىل الشخص 
الذي يفقد حبيب أو يشء مهم جداً بالنسبة له.

وميكن أن يكون ذلك أيضاً بفقدان الوطن، األرسة أو الوسط االجتامعي من خالل 
اللجوء أو االنتقال إىل بلد آخر، أو يكون بفقدان وظيفة أو حلم حياة أو بفقدان 

الصحة.

كيف نجتاز الجنازة؟
يكون من الجيد يف هذا الوقت العصيب أن يوجد من يُساند ويُحب ويُعزي، لكن التعزية الحقيقية والعميقة 
ال يستطيع أن يهبها إال الله القدير نفسه، فهو الذي جاء إلينا كإنسان يف شخص يسوع املسيح وهو يفهم كل 

مشاعرنا، لذلك ال ميكن لإلنسان اختبار التعزية العميقة إال مبعرفة يسوع والعالقة الشخصية معه، فهو القائل: 
„طوىب للحزاىن ألنهم يتعزون“ )متى4:5(.

من املهم جداً وقت الجنازة أال ترجع إىل الوراء. عىل األقل ابحث عن شخص 
تشاركه مشاعرك. هذا الشخص سيساعدك جداً إذا كان قد اجتاز يشء مشابه 

للموقف الذي متر به. كام أن اجتياز هذا الوقت العصيب يحتاج أيضاً إىل وقت 
وبرنامج يومي مرتب حسب اإلمكان ليك يستطيع اإلنسان التغلب عىل الشعور 

القوي واملستمر باألمل. ومهام كانت الخسارة عليك تقبل األمر.

الحياة بها نور وظل، فرح وأمل. حتى لو كان األمل صعب االحتامل، يكون من الصحي االحتفاظ بذكريات جيدة، 
وعىل اإلنسان أن يدرك أن عليه السامح ألمور جديدة بالدخول إىل حياته. رمبا يكون ذلك نوع من التحدي لكنه 

يساعد عىل منو األمل والشجاعة يف الحياة.
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املوت واألبدية
عند فقدان شخص محبوب يوجد نوع خاص من التعزية، وذلك من خالل املعرفة 

اليقينية أن ذلك الشخص وصل إىل محرض الله يف األبدية وهو يف أفضل حال 
يستمتع بحضور الله نفسه إىل األبد. وهذا هو وعد الله لجميع الذين قبلوا 

موت وقيامة املسيح ألجلهم ومن خالل إميانهم بيسوع نالوا املصالحة مع الله 
)2كورنثوس 5: 15-18(. عندما تنال هذه املصالحة مع الله ستشعر بالفرح ألنك 

سرتى أحباءك مرة ثانية يف األبدية.

إن مل تكن قد حصلت عىل هذه التعزية واليقني من جهة حياتك األبدية مع الله وتريد أن تعرف املزيد عن ذلك، 
اسأل الشخص الذي أعطاك هذا املقال  أوكن عىل اتصال مع كنيسة أو أناس لهم عالقة شخصية مع الله الحي 

ويستطيعون أن يصطحبوك يف الطريق. ميكنك أيضاً أن تتجه إىل الله مبارشة من خالل الصالة وقراءة الكتاب 
املقدس. قال الرب يف ارميا 29: 13 „تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلوبكم“. الله يريد عىل كل حال أن 

يكون يف عالقة معك، فهو ينتظرك.

مرافقة الحزاىن خدمة مهمة
أفضل طريقة ميكنك أن تساعد بها شخص حزين هي أن تكون معه وتستمع إليه، 
بدون توجيه نصائح رسيعة له، رافقه يف الطريق الصعب، احتمل الحزن معه وأيت 
به بالصالة إىل محرض الله الذي يستطيع وحده أن يعطي التعزية الحقيقية. ابذل 

جهد أن تدخل إىل مشاعره واقبله كام هو. ليكن واضح لديك أنه ليس كام كان من 
قبل خاصة إنه يرى الحياة مستمرة بشكل عادي مع اآلخرين، وهذا يعمق الفجوة 
بينه وبني البيئة املحيطة به ويزداد شعوره بعدم القدرة عىل اجتياز ظروفه الصعبة.

 إذا شعرت إنك تتحمل أكرث من طاقتك أو رمبا الشخص الذي ترافقه ال يجيد لغتك اطلب املساعدة.
يف Deutschland-Begleiter.de تجد قامئة من الكنائس املسيحية بالجوار التي تساعد املهاجرين.

الرب معك، يرافقك ويستخدمك بركة يف حياة اآلخرين. 
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