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Святкування та державні свята

Як родини в Німеччині відзначають
особливі події
Дні народження
День народження – це важливий день у Німеччині, день,
коли люди отримують листівки, електронні листи, телефонні
дзвінки або особисті візити, щоб побажати їм здоров’я,
щастя та усіх благословень у наступному році. Часто
влаштовують святкування дня народження з родиною та
друзями та подарунками. Це все знаки вдячності за цю
людину, а мотиви лежать у християнському корені
Німеччини: кожен є цінним, дуже особливим і унікальним в
очах Бога. Незалежно від того, святкуєте ви свій день народження щороку чи ніколи
цього не робили, ви цінні в очах Бога, тому що Він любить вас і радий, що ви живі. У
німецькій мові того, хто святкує свій день народження, часто називають
«іменинником» скільки б років йому не було.

День народження
Якщо вас запросили на день народження, зазвичай вам потрібно принести
маленький подарунок на «день народження». У багатьох випадках це буде
іменинний торт або інша смачна їжа, або навіть вечірня трапеза. Але зазвичай ви не
збираєтеся просто йти на день народження спонтанно або без запрошення, тому
що в Німеччині прийнято запрошувати людей за допомогою листівки або
електронною поштою. А якщо ви не можете відвідати, оскільки у вас немає часу або
з іншої причини, ввічливо подякуйте юдині за запрошення і скажіть, чому у вас не
виходить.
Коли у когось день народження, ви вітаєте його
рукостисканням або, якщо ви добре знаєте його, можете
обійняти. Більшість людей кажуть німецькою: «Alles Gute zum
Geburtstag!» («Всього найкращого на твій день народження!»)
або «Herzlichen Glückwunsch!» («Вітаємо!»). Ви також можете
побажати їм Божого благословення (Gottes Segen), щастя
(Glück) або міцного здоров’я (Gesundheit). «Іменинник»
цілком може принести торт або цукерки на роботу чи школу.
Якщо скоро ваш день народження, то, мабуть, краще запитати у своїх колег по роботі
чи вчителя, чи є такий звичай у них.
Іноді буде справді великий день народження, наприклад на чиєсь 50 або 60 років. У
Німеччині ви досягаєте повноліття, коли вам виповнюється 18 років, що також
відзначається. У 18 років вам дозволено керувати автомобілем без супроводу,
підписувати контракти та голосувати на державних або федеральних виборах (хоча
в деяких землях Німеччини вік для голосування знижено до 16 років). Як правило,
18-річні підлітки повністю відповідають перед законом і мають як адміністративну
так і кримінальну відповідальність.
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Дитячі дні народження
На день народження дитини на вечірку часто запрошують 5-10 друзів. Батьки
дитини зазвичай готують для дітей деякі ігри чи інші заходи, наприклад скарб який
потрібно знайти. На цих вечірках діти зазвичай їдять разом і приносять подарунки
імениннику.

Весілля
Весілля – одне з найважливіших сімейних свят у Німеччині.
Є німецький вислів, що «це найкращий день у вашому
житті». Протягом останніх 150 років кожен приїзд
доводиться урочисто оформляти та узаконювати в РАГСі. До
цього весілля завжди відбувалися в церквах, а й нині,
багато пар не хочуть обходитися без церковного вінчання.
В результаті весілля часто святкують у два різні дні.
Весілля в РАГСі часто відзначають у вузькому колі родини і
друзів, зокрема свідків шлюбу. Церковне вінчання – це святкове богослужіння з
подружжям, які висловлюють свої шлюбні обітниці в присутності Бога, пастора або
священика та їхні гості. Отримавши Боже благословення, вони обмінюються
обручками, які зазвичай носяться в Німеччині на четвертому пальці правої руки як
символ шлюбні обітниці.
Після весільної служби, як правило, біля церкви гості
можуть привіти молодят піднявши келих ігристого вина.
Після цього слідують весільні урочистості, зазвичай у
ресторані зі смачною їжею часто з музикою чи танцями, а в
багатьох випадках із забавними внесками гостей, які
користуються цією можливістю, щоб показати свою
вдячність подружжю. З фінансових причин подружні пари
часто запрошують більше людей на вінчання, ніж на
наступні урочистості, які відбуваються з родиною та близькими друзями. Зазвичай
такі весільні урочистості відвідують 50-150 осіб. Сусіди та друзі пари зазвичай
приносять подарунки – у багатьох випадках весільні листівки з грошовим
подарунком.
У деяких регіонах Німеччини існують особливі весільні звичаї, наприклад голубів
випускають або подружжю доведеться розпиляти дерев’яну колоду. Іноді
розігруються жарти наприклад наповнення квартири пари повітряними кулями.
Якщо вас запросили на весільні урочистості, ви зазвичай приносите подарунок.
Деякі пари вказують у запрошенні на весілля, який подарунок вони хотіли б
отримати. Інші просто хотіли б грошей, наприклад для першої квартири, машини
або медового місяця. Зазвичай німецькі пари відправляються в медовий місяць
відразу після весільних урочистостей – на тиждень або довше.
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Хрещення
Хрещення – це християнська традиція заснована на Біблії, де ми читаємо, що Ісус
також був хрещений. Хрещення символізує смерть грішника, відділеного від Бога та
цієї людини воскресіння з Ісусом Христом (див. Римлянам, розділ 6 і вірш 8 в Біблії).
Це публічне зобов’язання охрещеної людини того, що вона хоче жити з Богом.
Більше інформації про те, у що вірять християни, можна знайти на
Deutschland-Begleiter.de.
Багато батьків охрестили своїх дітей, щоб віддати їх у Божі турботливі руки. Це часто
відбувається, коли дитині виповнюється близько шести місяців, і є важливим святом
для родини та друзів. Під час церковної служби невелику кількість води виливають
на голову дитини, як символ її занурення у воду (як описано в Біблії). Так звані хресні
батьки обіцяють супроводжувати дитину на її шляху по життю і зміцнювати свої
стосунки з Богом.
У багатьох вільних церквах немовлят просто
благословляють. Хрещення зберігається на наступні роки,
коли людина приймає свідоме рішення жити як
християнин. У таких випадках особа, яку потрібно
охрестити повністю буде занурена у велику купіль або
навіть в озеро. Після цього зазвичай буде святкування
хрещення з смачною їжею та подарунками для відповідної
особи.
Якщо хтось був охрещений у протестантській чи католицькій церкві в дитинстві, він
може прийняти свідоме рішення жити з Богом на пізнішому етапі свого життя. Це
відбувається під час так званої конфірмації в церкві. Конфірмація також є приводом
для великого сімейного торжества.
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