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> Життя в Німеччині

Можливості, що відкриваються в
умовах коронакризи
Корона – світом править вірус. Ніхто не застрахований від
вірусу, який домінує у світі політики та бізнесу, думок та
розмов – і насправді всіх наших відносин один з одним.
Як ми можемо думати та діяти в умовах пандемії
(коронакризи)? Чи відкриває ця криза нові можливості? Ми
хотіли б передати деякі думки, засновані на християнській
вірі та християнському погляді на людство. Обидва
протягом століть формували німецьку культуру. І значною
мірою вони все ще формують основу того, як ми взаємодіємо один з одним у
Німеччині – хоча багато людей більше не поділяють цієї віри.

Християнська відповідь на пандемію (коронакризу)
Християнську віру в те, що кожне життя має рівну цінність,
поділяють майже всі в Німеччині. Це фактично
відображається в нинішній пандемії (коронакризі),
наприклад часто зустрічається солідарності до старих і
слабких, а також до малих фірм тощо.

Для людей, які знають і довіряють Богу та Біблії і
намагаються жити своїм життям за Його волею, результати
можуть бути такими, як описано нижче: По-перше, вони не панікують через вірус, бо
знають, що їхнє життя в руках Бога. Навіть якщо вони помруть від Covid-19, вони
знають, що вони в безпеці в Ісусі Христі – на всю вічність. Бо це Він обіцяв. Віра
християнина в Бога є надійною основою – у житті, смерті та поза ними. По-друге,
вони дотримуються належної обережності та уникають небезпеки інших людей,
дотримуючись урядових правил та вказівок щодо коронавірусу. Іншими словами,
вони не зустрічаються і не святкують у групах і не ризикують отримати непотрібний
фізичний контакт з не членами сім’ї лише тому, що думають, що з ними нічого не
може статися. Але щоб повністю не обійтися без (віртуального) спілкування з
іншими християнами, багато християнських церков проводять онлайн-служби. По-
третє, християни не просто піклуються про себе, панічно купуючи їжу чи туалетні
рулони, в результаті чого інші люди стикаються з порожніми полицями. Навпаки,
вони шукають, чи зможуть вони зробити покупки для старих чи немічних сусідів чи
допомогти їм у інших повсякденних справах.
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Наскільки цінні люди в часи корони?
У Німеччині кожна людина має однакову цінність – будь то
чоловік чи жінка, дитина чи дорослий, бідний чи багатий.
Їхню вартість неможливо виміряти в грошовому виразі. Усі
мають отримувати однаковий догляд та медичне лікування.
Тому політики в Німеччині вважають медичні потреби
важливішими за економічні.

Наскільки потужним ми дозволимо бути вірусу?
Корона — це латинське слово, що означає корону переможця. Від нього походить
німецьке слово Krone. Як християни, ми ніколи не дозволимо вірусу панувати над
нашими думками та життям. Це правило є єдиним Богом. Тільки Він заслуговує
корони як символу Його правління.

Можливості в умовах кризи
Зрештою, пандемія (коронакриза) відкриває можливості для всіх нас – можливість
знову зосередитися на наших стосунках один з одним (незважаючи на 2-метрову
соціальну дистанцію), допомагати один одному, а також говорити та молитися
разом. Зрештою, це можливо по телефону чи в соціальних мережах. Ви можете
використати час, який, можливо, доведеться провести вдома, щоб уповільнити темп
і поставити собі важливі питання в житті: звідки я насправді прийшов і для чого я
живу?

Вірус корони як життєдайний імпульс
Чому б не побачити цю кризу як Бог, який стукає у ваші
двері та дає вам шанс радикально змінити напрямок
вашого життя. Корона може бути тим імпульсом, який вам
потрібен, щоб звернутись до живого Бога і привести своє
життя в порядок із Богом. Таким чином, коронавірус стане
для вас життєдайним імпульсом, тому що тоді ви будете
насолоджуватися вічним життям – саме з цим Богом на небі.
Це наше щире побажання для вас. Ми будемо раді
відповісти на будь-які запитання: Deutschland-Begleiter.de/questions

Боже благослови!
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