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فرهنگ عزاداری در آملان
مانند همه جا ، در آملان سنت های متفاوتی در مورد نحوه ابراز ناراحتی هنگام 

مرگ یکی از عزیزان یا نحوه مالقات با عزاداران و ابراز همدردی شام وجود 
دارد. غم از دست دادن یکی از عزیزان ، به عنوان مثال ، با گریه ، پوشیدن لباس 
سیاه و در منادهایی مانند عکس متوفی با بانداژ سیاه بیان می شود. غم و اندوه 

شخصی عموماً بی رس و صدا و درونی است بجای صدای بلند.

هنگامی که افراد مهم به واسطه اتفاقهای خاص می میرند ، پرچم های کشور بر روی 
ساختامن های عمومی ،برای نشان دادن عزاداری رسمی ، منیه برافراشته می شود. 

گرامی داشن متوفی
برای مثال ، فرد با جمالت “از صمیم قلب تسلیت میگویم“ ابراز همدردی می کند. 
شام یک کارت عزاداری با کلامت تسکین دهنده و گاهی پول ارسال می کنید تا در 

هزینه های اغلب مراسم تشییع جنازه سهیم باشید.
در مراسم خاکسپاری ، در قرب تاجی از گل به عنوان منادی از ابدیتی که متوفی 

در آن وارد شده است ، قرار می گیرد. بیشرت و بیشرت مردم در آملان متوفی را 
می سوزانند )این چیزی است که آنها می گویند سوزاندن( و در یک گلدان دفن 

میکنند ، همچنین به این دلیل که محل قرب کوچکرت در قربستان هزینه کمرتی دارد 
و نیاز به نگهداری کمرتی دارد.

شام با صحبت هایی که در مورد شخص متوفی می کنید ، به او احرتام می گذارید. بنابراین ، کسی در مورد 
شخص متوفی بد صحبت منیکند، . در طول و بعد از مراسم تشییع جنازه ، زندگی متوفی به صورت خالصه از 

طرف دوستان و آشنایان بازگو میشود و اینکه وی برای بازماندگان چه جایگاهی داشته است ، عذاداران معموالً 
بعد از آن درکنار هم بابت رصف وعده غذایی جمع میشوند تا با هم به خاطرات متوفی را زنده کنند. در زبان 

عامیانه ، بعضاً “مراسم تشییع جنازه“ نامیده می شود.

عالوه بر مراسم تشییع جنازه سنتی ، یک مراسم روحانی هم در یک کلیسا برگذار میشود ، در صورتی که متوفی 
و داغدیده از اعضای کلیسایی نباشند ، اغلب این مراسم تشییع جنازه به همراه یک سخرنان ولی بدون اشاره 

بدون اشاره به ایامن مسیحی برگزار می شود.

< زندگی در کشور آملان
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دیدگاه مسیحیان
مسیحیانی که دارای رابطه شخصی با عیسی هستند می دانند که پس از مرگ تا 

ابد با خدا خواهند بود. به دلیل مهاجرت زندگی جاودان ، مرگ هیچ جایگاه نهایی 
در آنها ندارد. بنابراین ، مراسم تشییع جنازه افرادی که با عیسی زندگی کرده اند 

غالباً پر از این آگاهی است که حال مرحوم در حال حارض بی نهایت خوب است و 
اگر کسی نیز در راه عیسی باشد ، دوباره او را خواهید دید. این آگاهی از اعتامد 

به سخنان عیسی بدست می آید ، که می گوید: “آمین آمین به شام میگویم ، 
هر که کالم مرا گوش گیرد و به فرستنده من ایامن آورد، حیات جاودان دارد و به 
داوری منیآید، بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است.“ )یوحنا 5:24( عیسی از 

طریق مرگ و رستاخیز خود آنها را جدا کرد. او راه بازگشت به خدا را برای ما انسانهای گناه کار و خطاکار باز 
کرده است. )اینجا ،جزئیات بیشرتی در این خصوص آورده شده است: عید پاک – جشنواره بزرگ سال(

در مراسم تشییع جنازه مسیحیان متدین ، غالباً آهنگهای بسیار امیدوار کننده خوانده می شود و گاهی اوقات 
لباس سیاه پوشیده منی شود تا غم و اندوه را بیش از حد منادین نکنند.

بدون این امید زنده مسیحی ، مراسم تشییع جنازه در آملان اغلب منی تواند تسلی چندانی دهد ، چه در کلیسا 
و چه با سخرنان غیر مذهبی. این گونه رفتار در زمان مناسب ، در طول زندگی که می خواهید ابدیت را در آن 

بگذرانید قابل اهمیت است.
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