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Ласкаво просимо
Ласкаво просимо до Німеччини та на нашому веб-сайті
Deutschland-Begleiter.de: ми зібрали деяку інформацію саме
для вас, щоб допомогти вам звикнути до Німеччини та
набагато швидше почуватися як вдома.

Можливо, багато речей будуть сильно відрізнятися від того,
що ви уявляли спочатку. У Німеччині люди з дуже різним
походженням і системами цінностей живуть разом. Це
досить колоритна країна! З цієї причини є деякі основні культурні принципи, які ви
повинні знати і поважати, Німеччина може стати вашим новим домом. На цьому
шляху вам, безсумнівно, доведеться подолати багато офіційних перешкод.
Незважаючи на це, ми хотіли б запропонувати вам кілька корисних порад і вказівок,
які допоможуть вам стати частиною німецького суспільства.

Щоб допомогти вам досягти успіху, ми в Deutschland-Begleiter хочемо запросити вас
у пізнавальний тур, щоб дізнатися більше про Німеччину та німецький народ –
дізнатися про деякі з їхніх звичайні (або незвичайні) звички і як ви можете ставитися
до них щоденно.

Культурні риси, спільні для німців, можуть бути для вас чужими
Багато речей, які ми вам пояснимо, здаються їм очевидними і природними. Вони
вивчали їх з дитинства як звичайну частину свого виховання вдома чи в школі. Якби
ви запитали про них, німець сказав би: «Звичайно. Просто так йдуть справи!» Тим не
менш, можуть бути великі відмінності в способі життя між регіонами, і часто
невеликі відмінності є лише серед сімей. Ми в Deutschland-Begleiter.de хочемо
підкреслити культурні риси, які загалом притаманні більшості людей, і тому важливо
знати для вам.

Правила як основа свободи
Почнемо з одного важливого факту: у Німеччині існує
безліч правил і законів, а також форм, які супроводжуються
ними. Іноді у нас виникає відчуття, що ці правила є занадто
обмежуючими, холодними або навіть дещо нелюдськими.
Але державні служби та вся ця паперова робота створені
для того, щоб громадське повсякденне життя
функціонувало в найкращому вигляді та сприяти злагоді
між різними групами людей у країні. Це може здатися трохи
незвичайним, але ці заходи покликані спростити життя в цілому.
Закони створюють індивідуальну свободу та особистий простір для розвитку нашої
здатності наполегливо працювати, виробляти якісні товари та послуги та бути
інноваційним. Цими характеристиками Німеччина відома у всьому світі. Якщо ви
спочатку відчуваєте, що вас стискають усі ці форми та правила, тоді ми хочемо
допомогти вам зрозуміти їх призначення. Відкриття свободи, яку вони мають
захищати, має допомогти вам вести гарне життя в Німеччині.
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Християнські корені німецького суспільства
А тепер трохи про людей на Deutschland-Begleiter.de: Ми група християн з різних
країн і культур, які опинилися вдома в багатьох різних типах церков тут, у Німеччині.
Ми зібрали багато інформації з посиланням на християнське коріння німецького
суспільства. Кожен, християнин чи ні, може скористатися цими корисними
порадами про Німеччину та про наші основні моральні цінності. Навіть ця культурна
характеристика належить до нашого «відкритого суспільства».

Контакт з німцями допомагає стати частиною суспільства
Після того, як ви приїдете до Німеччини, ваші друзі та часто
ваша родина, швидше за все, будуть далеко. На
початковому етапі не завжди легко побудувати нові
відносини. Ми запрошуємо вас спробувати познайомитися
з новими людьми, які не родом із вашої країни чи регіону
світу. Намагайтеся підходити до німців відкрито. Багато
помічників в організаціях для іммігрантів, а також
християни, які зібрали цей матеріал, є волонтерами. Це
означає, що вони вирішили допомогти, не отримуючи грошей за свої зусилля, тому
що вони зацікавлені в вас як у інших людях. Переважна більшість німців
розглядають вас як збагачення країни і були б раді познайомитися з вами особисто.

Можливо, ви можете відчути людей, які ставляться до вас у спосіб, який здається
вам дуже дивним або навіть образливим. Будьте впевнені: зазвичай це не навмисне.
Це є результатом нашої власної невпевненості в тому, як допомогти вам і як
ставитися до вас. Хороші стосунки процвітають, коли дві сторони ростуть разом.

Тож ми надаємо це запрошення: Озирніться навколо; будувати нові стосунки. Вивчіть
німецьку та дізнайтеся багато нового про Німеччину. Deutschland-Begleiter.de хоче
допомогти вам у цьому. Продовжуйте повертатися на наш веб-сайт. Ми будемо
регулярно публікувати нову інформацію на додаток до додавання нових мов тут.
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> Xристиянська віра

Що потрібно знати про
християнську віру
Більше половини всіх німців вважають, що вони належать до церкви, що свідчить
про це християнська віра є дійсно важливою основою для нашого суспільства.
Проте багато людей більше не поділяють цієї віри. Ми хотіли б дати вам короткий
огляд християнської віри.

Християни вірять в єдиного люблячого і всемогутнього Бога. Він створив цілий
Всесвіт, включно з нами, і Він створив нас за власним образом. Оскільки Бог створив
нас для того, щоб мати з нами стосунки, Він також зробив нас вільними створіннями.
Він хоче щоб ми говорили з ним і спілкувалися з ним на його умовах, але Він
дозволяє нам вирішувати чи хочемо ми спілкуватися з ним чи ні.
Однак люди зловживали свободою, яку створив Бог, щоб повстати проти нього. Ось
чому ми були відділені від Бога. Це розділення, викликане нашим бунтом, християни
називають гріхом. Це руйнує відносини між Богом і людством.

Втеча від розлуки з Богом
Бог любить нас, своє творіння, він послав у світ свого сина
Ісуса, щоб виправити наші розірвані стосунки і дозволити
нам повернутися до Бога і мати мир з Ним. Символом цих
відновлених відносин є хрест. Коли християни стають на
коліна перед хрестом, вони не моляться йому, а показують,
що цінують Боже прощення. Отже, хрест є символом
Божого прощення. Це нагадує нам, що він любить нас і
прагне, щоб ми повернулися до нього. Ми знаємо, що Бог
любить нас і хоче виправити наші розірвані стосунки з Ним, тому що на хресті Ісус
запропонував своє життя як плату за наш бунт.

Майбутнє в Божій присутності є певним
Бути християнином означає, що людина вірить і довіряє цим новим стосункам.
Християни визнають свої гріхи і шкодують про них і Бог їх прощає. Наша довіра
призводить до впевненості, що ми спасенні і будемо мати майбутнє з Богом. Бог
обіцяє нам це майбутнє! Ми не можемо і не хочемо суперечити Богу. Як християнам,
нам більше не потрібно боятися, що Бог покарає нас. Ми маємо тверду надію, що
після нашої фізичної смерті ми потрапимо на небо.
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Божі обіцянки – обіцянки, які записані в Біблії – є особливим
даром, який Він дає тим, хто вірить. Біблія – священна книга
християн. Це основа християнської віри, бо навчає нас, хто
є Бог. Християни вірять, що Святе Письмо натхнене Богом і
що воно говорить про нього всю правду. Біблія є нашим
останнім авторитетом у питаннях як віри, так і практичного
життя. Оскільки це було записано людьми, іноді можна
почути звинувачення, що воно могло зіпсуватися або
змінитися, але християни вірять, що сам Бог піклується про те, щоб Його Слово,
Біблія, доходило до людей, не переплутавшись. Християни вірять в єдиного Бога,
який має багато властивостей: Він Всемогутній, Він є Батьком і Він є Любов.

Один Бог
До речі, християни насправді не вірять у трьох богів, як деякі люди неправильно
припустити. Ми віримо в одного і єдиного Бога, який з'являється в трьох різних
іпостасях: як Батько, Син і Святий Дух. Ця «трійця» схожа на куб, який має шість
сторін, але є ще один об'єкт. Марія жодним чином не причетна до божественної
трійці. Бог не мав сексуальних стосунків з нею.

Якщо ви бажаєте дізнатися більше про нашу християнську віру, поговоріть із
християнами у вашому районі. На нашому веб-сайті ви знайдете список церков, до
яких ви можете звернутися. Або просто запитайте у людини, яка вказала вам у
нашому напрямку.
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> Xристиянська віра

Реформація
– Мартін Лютер і найпотужніше послання у світі

Реформація показує наскільки радикально люди можуть
змінити себе та своє середовище, коли відкриваєш себе
Богу. Зрештою, 500 років тому, 31 жовтня 1517 року, монах
на ім’я Мартін Лютер радикально вплинув на Німеччину та
Європу.

Лютер насправді хотів лише обговорити, що потрібно
змінити або реформувати в його Церкві. Але дискусія мала
набагато більший вплив, ніж він очікував – і його ідеї все ще формують спосіб
мислення людей сьогодні. Виникла також нова Церква. Щоб нагадати нам про ці
події, День Реформації – 31 жовтня 2017 року – є державним святом у всій
Німеччині.

Проблема Лютера з Церквою
За часів Лютера християнська церква стверджувала, що
гріхи людини можна пробачити, заплативши певну суму
грошей, процес відомий як індульгенція. Лютер був
збентеженим цим, тому що в своєму досвіді він боровся з
відчуттям, що він ніколи не зможе порозумітися з Богом. Не
важливо, що він робив або змушував себе робити, він не міг
працювати або просто купити виправдання за свої гріхи.

Він знайшов рішення цієї проблеми в Біблії – у п’ятому розділі Послання Павла до
Римлянам: «Отож, виправдавшись врою. майте мир із Богом через Господа нашого
Ісуса Христа.» Це означає, людина може бути врятована і жити з Богом, лише якщо
Ісус виступає її заступником перед Богом. Для Лютера стало цілком зрозуміло, що
Ісус Христос заплатив за провину людей або, як кажуть християни, гріх, що відділяє
нас від Бога.

Тому ми, люди, можемо прийти до Бога – але тільки з Божої благодаті. Все, що нам
потрібно зробити, це звернутися до Ісуса і вірити, що Він дає нам це прощення від
гріха, тобто вірити в Нього. Основою для цього є християнська Біблія, в якій ми
можемо багато прочитати та пізнати про Ісуса. В християнстві існує для цього
терміном Євангелія, що означає добра новина. Остаточне вчення Лютера можна
підсумувати досить просто: тільки Біблія, тільки вірою, тільки благодаттю, тільки
через Ісуса Христа.
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Біблія німецькою мовою
Лютер переклав Біблію зрозумілою німецькою мовою, щоб
кожен, хто говорить німецькою мовою, міг її прочитати та
зрозуміти. Деякі німецькі переклади Біблії існували до нього,
але майже всі Біблії були латинською мовою. Богослужіння в
церкві також відбувалися латинською мовою, яку мало хто
зрозумів. Лютер вважав, що людям важливо вміти читати і
розуміти для себе те, що Бог хоче від них.

Переклад Біблії, виконаний Лютером, зробив це можливим: кожен, хто говорить
німецькою мовою, міг прийняти власну думку про Ісуса Христа і прочитати Біблію,
Слово Боже, своєю рідною мовою. Крім того, Біблія в перекладі Лютера мала
величезний вплив на розвиток німецької мови.

Вплив Реформації
Реформація не тільки заново відкрила основи християнської віри, це також
проклало шлях до Німеччини, яку ми знаємо сьогодні. Люди можуть отримувати
інформацію та формувати власну думка. Основи Просвітництва 18-го століття в
Європі також можна побачити в Реформації. Це зробило можливими свободу слова
та соціальні свободи. І до речі, інші релігії також думають про початок власної
«реформації», наприклад перекладаючи священні книги, щоб кожен віруючий міг
прочитати та зробити певні висновки.

В ході Реформації виникла нова Церква. Лютер ніколи не
мав цього на меті, але в результаті тепер у Німеччині
існують дві основні християнські церкви: католицька і
протестантська. За останні 500 років і в цьому відношенні
сталося досить багато. З плином часу, здавалося, що саме
протестантська церква потребувала нової «реформації» та
різних вільних церков чи громад усередині. Таким чином, була створена
протестантська церква. Ось чому сьогодні в Німеччині існує така велика
різноманітність християнських церков. У Німеччині близько половини християн є
протестантами і половина католиками. Реформація в Німеччині також мала
величезний вплив на решту Європи, зокрема в країнах Північної Європи – Швеції,
Норвегії, Фінляндії та Данії – які мали власну лютеранську реформацію.

Halloween
Зовсім інший фестиваль став незмінною ознакою Дня Реформації 31 жовтня: Hallo‐
ween. Свято має свої коріння в США і, по суті, є повним протиріччям Реформації. Для
Лютера важливо було те, що людям дано гарне нове життя, а от Halloween – це все
про злих духів. Вирізані гарбузи, діти переодягаються в страшні костюми та ходять
по сусідам дзвонячи у двері, щоб попросити солодощів. Нині багато шкіл і дитячі
садки святкують Halloween. Більш детальну інформацію про це свято дивіться за
цим посиланням (німецькою): www.derweg.org/feste/kultur/halloween-2/
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Свобода і правила
Європа – так званий «християнський Захід» – має спільну
історію. Його культура розвивалася століттями на основі
загальноприйнятих вірувань. Одним з них є віра в Ісуса
Христа заснована на Біблії. Хоча багато людей у Європі та
Німеччині більше не поділяють щирої віри в Ісуса, їхню
поведінку шаблони та багато умовностей повсякденного
життя можна простежити до цієї основи.

Одним із аспектів цієї основи є свобода. Ісус завжди залишав людям свободу вибору
підуть вони за Ним чи ні. Бог любить нас так, що створив кожну людину цінною,
унікальною та неповторною. Тому кожна людина вільна, має рівні права з іншими.
Багато з цих свобод людини закріплені законом у Німеччині. Кожен може
дотримуватись своєї власної думки та користується свободою віросповідання.
Преса залежить від державного втручання. Суди підпорядковуються чинному
законодавству, а не на примхах чиновників.
Особиста свобода залишається надзвичайно важливою в Німеччині. Люди можуть
виявляти свою індивідуальність і вести своє життя так, як вони вважають за
потрібне. Однак, ця величезна особиста свобода має межі. Свобода однієї особи не
повинна йти на шкоду іншій особі.

Людей поважають – якщо вони дотримуються правил
У Німеччині багато з цих обмежень закріплено в законах.
Наприклад, існують правила щодо того, коли можна, а коли
не можна слухати гучну музику у своїй квартирі. Ці правила
гарантують людям свободу спати в певний час, їх не
турбують. Тому зазвичай не дозволяється гучна робота
(наприклад, на будівництві чи виробництві) з 10 до 7 години
ранку та з 1 до 3 години дня. Те саме стосується неділі та
свята протягом усього дня.

Навіть якщо це звучить дивно: закони можуть сприяти свободі. У Німеччині
заохочують дотримуватися законів, навіть коли ніхто не дивиться. Так, наприклад, і
водії, і пішоходи чекають на червоний сигнал світлофора, а люди викидають сміття у
сміттєві баки. У Німеччині дуже поважають людей, які дотримуються законів країни.
Такі громадяни користуються великою повагою і вважаються дуже надійними.

>Життя в Німеччині

©chalabala, fotolia.de
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Довіра і чесність
Тема довіри дійсно важлива. У Європі та Німеччині люди хочуть мати можливість
довіряти один одному, навіть за межами своєї великої родини. Це може зайняти
багато часу щоб людина заслужила цю довіру своєю поведінкою. Так само і серед
друзів. Тому надзвичайно важливо завжди бути чесним. Люди не хочуть бути
обдуреними. Краще ввічливо говорити правду, навіть якщо ви думаєте, що іншій
людині це не подобається або ж вона не хоче чути. Чесність – це спосіб створити
довіру, яка є основою для дружби, а також для інших видів відносин. Говорячи
правду, ви демонструєте свою надійність у повсякденному житті, в особистих
зобов'язаннях і в ділових справах.

Відкритість як знак поваги
Частиною чесності є німецька тенденція прямо говорити
«ні» тільки тоді, коли це серйозно мається на увазі.
Наприклад, відповідаючи на соціальне запрошення,
відповіддю «ні» не означає, що людина вас не поважає або
не любить. Це лише демонструє його індивідуальну свободу
та його щирість у ваших стосунках. Можливо, запрошена
особа просто має попередні домовленості, що в Німеччині є
цілком законною причиною сказати «ні» запрошенню.

Так само, якщо ви спочатку відмовляєтеся від запрошення з ввічливості, пам’ятайте
вдруге запрошення ви можете не отримати, і людина просто прийме вашу відповідь
«ні», як остаточну. Найкраще практичне правило: кажіть «Ні» лише тоді, коли ви
дійсно це маєте на увазі. Якщо ви з будь-якої причини не збираєтеся записатися на
зустріч, обов’язково скажіть про це по правді з самого початку.

©tharakorn, 123rf.de

>Життя в Німеччині
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Соціальна рівність і звичаї вітання
У Німеччині людина зазвичай важливіша за соціальну групу, цю істину мають
запам’ятати ті хто приїхав з інших країн та з іншої культури, і не тільки запам’ятати,
але і прийняти, навчитися та розуміти. Індивідуальна свобода та рівні права для всіх
високо цінуються. Хоча згідно з Біблією кожна людина не ідентична, але кожна має
важливу цінність.

У Німеччині, як і в усій Європі, всі люди мають рівні права, незалежно від того, чи є
вони чоловіками чи жінками, світлошкірими чи темношкірими, незалежно від їх
культурного чи релігійного походження. Ця віра є причиною нашої відкритості для
іноземців – наша культура політичної гостинності ґрунтується на тому, що, з погляду
Бога, кожен іноземець цінується так само, як і кожен місцевий житель.

Рівні права для чоловіків та жінок
Чоловіки і жінки рівні з правової точки зору. П’ятдесят років
тому це було не зовсім так, і навіть сьогодні не все
реалізовано в суспільства, те що планувалось.
Індивідуальна свобода для жінки, як і для чоловіка, включає
в себе свободу одягатися, як вона хоче. Якщо деякі жінки
носять одяг який оголює шкіру більше ніж є прийнятим – це
не означає, що вони закликають до сексуальних дій. Крім
того, вважається неввічливим дивитися на незнайомця,
навіть на жінку в шортах або міні-спідниці.

Чоловіків і жінок вітають однаково. При вітанні змішаної групи, ввічливий чоловік
спочатку привітає жінку, а потім чоловіка щоб вшанувати жінку. Ви зазвичай коротко
дивитеся в очі людини, з якою вітаєтеся, і цей жест не свідчить про бажання більш
інтимних стосунків між чоловіком і жінкою.

>Життя в Німеччині

©stockbroker, 123rf.de
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Пунктуальність
У Німеччині людина зазвичай важливіша за соціальну групу, цю істину мають
запам’ятати ті хто приїхав з інших країн та з іншої культури, і не тільки запам’ятати,
але і прийняти, навчитися та розуміти. Індивідуальна свобода та рівні права для всіх
високо цінуються. Хоча згідно з Біблією кожна людина не ідентична, але кожна має
важливу цінність.

У Німеччині, як і в усій Європі, всі люди мають рівні права, незалежно від того, чи є
вони чоловіками чи жінками, світлошкірими чи темношкірими, незалежно від їх
культурного чи релігійного походження. Ця віра є причиною нашої відкритості для
іноземців – наша культура політичної гостинності ґрунтується на тому, що, з погляду
Бога, кожен іноземець цінується так само, як і кожен місцевий житель.

Рівні права для чоловіків та жінок
Чоловіки і жінки рівні з правової точки зору. П’ятдесят років
тому це було не зовсім так, і навіть сьогодні не все
реалізовано в суспільства, те що планувалось.
Індивідуальна свобода для жінки, як і для чоловіка, включає
в себе свободу одягатися, як вона хоче. Якщо деякі жінки
носять одяг який оголює шкіру більше ніж є прийнятим – це
не означає, що вони закликають до сексуальних дій. Крім
того, вважається неввічливим дивитися на незнайомця,
навіть на жінку в шортах або міні-спідниці.

Чоловіків і жінок вітають однаково. При вітанні змішаної групи, ввічливий чоловік
спочатку привітає жінку, а потім чоловіка щоб вшанувати жінку. Ви зазвичай коротко
дивитеся в очі людини, з якою вітаєтеся, і цей жест не свідчить про бажання більш
інтимних стосунків між чоловіком і жінкою.

>Життя в Німеччині

©I-vista, pixelio.de
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Сортування сміття в Німеччині
Напевно ви помітили різнокольорові баки для сміття в
Німеччині – на вокзалах, перед будинками і навіть на
стежках у лісі. Сміття не просто викидають у сільській
місцевості, у громадських місцях на вулиці. Тому люди
докладають багато зусиль для утилізації відходів належним
чином.

Перероблені відходи – папір, пластик, скло тощо
використовується для виробництва нових продуктів, таких як газетний папір,
квіткові горщики чи пляшки. Переробка зменшує кількість сміттєзвалищ, економить
сировину та менше відходів спалюється. Простіше кажучи, розділяти різні види
відходів і переробляти це добре та важливо для навколишнього середовища.

Різні баки для сміття
У Німеччині сміття збирають у різні баки (контейнери для
сміття), кожен в будинку має свої. Контейнери для паперу
переважно мають синю кришку, упаковка (пластик, фольга,
метал, алюміній) поміщається в жовтий пакет або
контейнер з жовтим кришка. Біорозкладне сміття, як-от
кухонні відходи або квіти викидається в біоконтейнер, який
переважно має коричневу або зелену кришку. Ви повинні
внести певну суму за більшість скляних або пластикових
пляшок куплених в Німеччині. Коли ви віддаєте (здаєте) пляшки назад до магазину
вам повертаються ваші кошти, ідея полягає в тому, щоб люди не просто викидали їх.
В супермаркетах часто є автомат для повернення цих пляшок. Німці збирають інші
види скла в домашніх умовах, перш ніж відправляти порожнє в контейнери для
переробки скла. Кидання скла в ці ємкості видає багато шуму, тому ви повинні
робити це лише вдень або рано ввечері. Інші види відходів, для яких немає
спеціального контейнера, потрапляють у смітник разом із чорною кришкою.
Кольори кришок іноді відрізняються від регіону де ви проживаєте, навіть корінні
німці іноді запитують у випадках сумніву, тому якщо ви заплутаєтесь – не
переживайте і сміливо запитуйте сусідів.

Пам’ятайте, інколи організації які забирають сміття можуть перевіряти сортування,
якщо виявиться, що ви розділили неправильно, то контейнер можуть залишити
повним, сміття залишити біля вашого будинку або ж оштрафують.

>Життя в Німеччині

©Gabi Schoenemann, pixelio.de

©Paul-Georg Meister, pixelio.de
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Розділення сміття економить гроші
Спочатку потрібно докласти певних зусиль, щоб запам’ятати який тип сміття в який
контейнер йде. Але якщо ви сортуєте своє сміття і таким чином захищаєте
навколишнє середовище, ви неодмінно отримаєте повагу корінних німців! З цієї
причини Deutschland-Begleiter.de команда рекомендувала б вам дізнатися більше
про те, як правильно розділяти відходи в місці, де ви живете. Ви можете зв’язатися з
місцевою організацією з утилізації відходів (що може бути дещо складним) або
просто запитати у когось із сусідів. Крім того, ви можете запитати у людини, яка
розповіла вам про Deutschland-Begleiter.de. Розділення різних видів сміття також
може заощадити ваші гроші. У деяких частинах Німеччини залишки сміття в
чорному контейнері зважують, і чим важче сміття, тим вищий збір за вивіз сміття.
Макулатуру та упаковку, як правило, збирають безкоштовно.

Відповідальність за нашу планету
До речі, звички Німеччини щодо розділення відходів
пов’язані з християнським корінням країни. Християнам
доручено «захищати, оберігати творіння», тому що це дар
Божий. Цей божественний наказ залишив свій відбиток у
нашому суспільстві. Хоча багато людей у Німеччині
намагаються захистити оточення, не звертаючись до Бога і
Біблії, коріння цих дій можна побачити у нашій
відповідальності перед Богом. Зрештою, як говорить Біблія
(у Буття 2:15 і Псалом 115:16), Земля належить Богові. Ми, люди, повинні цінувати,
піклуватися про світ та зберігати його. Ми повинні передавати наступним
поколінням добрі речі, які ми отримали від Бога.

©helenesouza.com, pixelio.de
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Економія ресурсів
Вода, світло, паливо, сировина, продукти, опалення
Можливо, ви вже помітили, що німці вкладають багато часу та грошей у захист
навколишнього середовища. Це стало невід'ємною частиною їхнього
повсякденного життя та частиною німецької культури. На Deutschland-Begleiter.de
ви знайдете декілька важливих ключових аспектів усієї цієї теми.

Ресурси про які ми говорим це в основному сировина, такі
як: вугілля, газ, вода тощо. З одного боку ці ресурси є
кінцевими; з іншого боку можна значно заощадити гроші,
використовуючи ці ресурси максимально відповідально та
економно.

Люди, які економно використовують ресурси, діють в
інтересах їхніх дітей та онуків, які мають право на проживання на планеті на якій все
ще варто жити. Цей аспект пов’язаний із християнським корінням Німеччини та
Європи: Бог довірив цю планету нам, людям, і ми повинні відповідально ставитися
до цього. Крім того, Біблія говорить, що ми маємо ділитися речами з тими, які мають
менше ніж ми. І ви можете ділитися речами, лише якщо ви дбайливо та
відповідально дбаєте про них. Ми рекомендуємо вам економити ресурси, де це
можливо. Якщо ви це зробите, ви здобудете повагу людей тут в Німеччині.

Економія ресурсів: електроенергія та опалення
Багато ідей щодо економії електроенергії є простими, логічними та, напевно, тим,
що ви робите вже. Наприклад, завжди вимикати світло, коли воно вам не потрібне.

Використання чайника для кип’ятіння води замість кип’ятіння в каструлі на плиті
витрачає менше електрики. Готування з закритою кришкою також економить
енергію. З більшістю електричних плит можна вимкнути
кільце мінімум за три хвилини до закінчення прописаного
часу готування і залишкове тепло від кільця завершиться
процес приготування. Ще один спосіб заощадити
електроенергію – ще виймати зарядний пристрій із розетки.

>Життя в Німеччині

©Bacho Foto, fotolia.de
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Також рекомендуємо економити на опаленні. Звичайно, не
слід відчувати холод у своїй квартирі чи кімнаті, але іноді це
має більше сенсу одягнути теплий пуловер і тапочки. Чому
б не запитати когось, як у вас працює система опалення?
Деякі радіатори регулюють температуру автоматично. І ви
завжди можете зменшити радіатор, коли виходите з
будинку на кілька годин.

Особливо взимку повітря у вашій кімнаті може стати душним і вологим, якщо ви не
відкриєте вікна час від часу. Але краще кілька разів як слід відкривати вікна в день
на пару хвилин, ніж постійно тримати їх трохи відкритими. Але не забувайте
вимикати радіатор, коли відкриваєте вікна і знову вмикати, коли ви їх закрили.

Економія ресурсів: води та хімікатів
Краще зачекати поки пральна машина повністю
завантажиться, перш ніж робити прання. Те саме стосується
посудомийної машини. Намагайтеся довго не тримати кран
увімкненим, коли миєте посуд або ж мийте посуд,
наповнюючи раковину гарячою водою. Коли ви чистите
зуби або приймаєте душ, ви можете заощадити воду,
дозволяючи воді текти стільки часу, скільки вам дійсно
потрібно це. Миючі засоби, пральний порошок, засіб для
миття посуду, гель для душу і тому подібне можна використовувати помірно. Це
добре не тільки для навколишнього середовища, але також економить ваші гроші.

Їжа та інші поради
Їжа також є обмеженим ресурсом. Тут немає потреби бути надмірно ощадливим,
тому що в Німеччині кожен може наїстися вдосталь, за що ми дуже вдячні! Ми
можемо запропонувати вам купувати лише стільки, скільки вам дійсно потрібно.
Ваш місцевий супермаркет буде продавати все, що вам потрібно, також наступного
тижня. І по можливості намагайтеся не викидати їжу.

Якщо ви хочете дізнатися більше про економію ресурсів, чому б не зателефонувати
до одного з консультаційних центрів для споживачів, німецькою мовою він відомий
як Verbraucherzentrale або поговорити з особою, яка розповіла вам про
Deutschland-Begleiter.de

©Oleg Doroshin, fotolia.de
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Сім'я як опора суспільства
Де, люди живуть разом – то є сім’я. У всіх країнах і культурах, сім'я є найважливішою
опорою суспільства. Члени родини допомагають один одному. Батьки доглядають
за дітьми, брати й сестри разом ростуть, також є інші стосунки як дідусь і бабуся,
дядько, тітка чи двоюрідні брати.

Сім'я в Німеччині
Коли люди говорять про сім’ю в Німеччині, вони зазвичай
мають на увазі ядро сім’ї, що складається з батька, матері та
дітей. Навіть якщо є хороші стосунки з бабусею і дідусем,
зазвичай вони не живуть в одному будинку. Міцність
стосунків з іншими залежить від відносин в родині.
Тенденція до маленьких сімей почалася в Німеччині в 19
столітті з початком промислової революції. Зараз все
більше сімей живуть у маленьких квартирах у містах,
будучи фінансово незалежними від своїх родичів.

У Німеччині сім'ї надається особливий захист, наприклад, через розділ 6 Основного
закону. Особливий статус який надається сім’ї, сягає біблійного погляду на шлюб і
сім'ю. Згідно з Біблією, шлюб – це союз між чоловіком і жінкою, і сам Бог «створив»
шлюб.

Сім'ї змінюються
Окрім традиційного погляду на сім’ю як на групу, що складається з матері, батька та
дітей, у Німеччині «сім’я» все частіше визначається, як союз спільного проживання,
може бути без реєстрації шлюбу, в якому різні покоління відповідають одне за
одного, їх називають «patchwork families» батьки-одинаки або одностатеві пари, які
мають дітей від попередніх стосунків.

Багато з цих сучасних форм спільного проживання не відповідають тому, що
говорить Біблія про те як люди повинні жити разом. Але навіть якщо ми вважаємо,
що певні форми «сім’ї» незвичні чи нехороші, важливо поважати людей з різними
переконаннями. Це ключовий аспект свободи, яку пропонує демократія в
Німеччині.

>Життя в Німеччині
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Сімейні виклики
Незважаючи на те, що більшість людей у Німеччині прагнуть щасливого шлюбу та
сім’ї, не завжди це можливе. Багато шлюбів, на жаль, розпадаються і люди живуть
окремо. Ви можете почути, як місцеві жителі Німеччини говорять про «партнерів на
певний період життя», тобто про тимчасові стосунки. Внаслідок такої відсутності
зобов’язань – є діти, які страждають від розлучення батьків, і батьки-одинаки, яким
жити важко.

Сім’я – це місце, де має панувати затишок та безпека. Але
щоб це сталося, має бути взаємна повага та повага до
потреб інших членів сім’ї. Якщо це не так, можуть виникнути
конфлікти, які загрожують сім’ї. Якщо такі конфлікти стануть
насильницькими, в Німеччині насильство між чоловіком та
дружиною заборонені і караються законом. Інколи друзі чи
сусіди повідомляють владу про таке насильство.

Як живуть сім'ї в Німеччині?
Більшість людей у Німеччині живуть невеликою сім’єю, окремою від батьків. Багато
німців мріють мати власний будинок. У сільській місцевості нерідкі випадки, коли
кілька поколінь однієї родини живуть під одним дахом. У багатьох сім'ях працюють
двоє. Частково це пов’язано з тим, що більший спільний дохід підвищує рівень
життя. Але в багатьох випадках сім’ям потрібен цей другий дохід, щоб звести кінці з
кінцями.

У Німеччині не тільки загальноприйнято, але й фактично
передбачено законом, що чоловік повинен допомагати по
господарству, наприклад, мити посуд, прибирати, виносити
сміття чи виконувати іншу роботу. Оскільки більшість
подружжя в Німеччині мають дуже близькі та інтимні
стосунки, вони найбільше хочуть поговорити один з одним
про різноманітні речі. Відносини між подружжям, їхня сім’я,
важливіше за власних братів, сестер чи батьків. Цей погляд
на шлюб ґрунтується на Біблії, в якій сказано, що чоловік покине батька й матір, щоб
стати одним з жінкою і створити нову сім’ю, яка не буде залежати від відповідних
батьків. Однак останнього все ж варто шанувати і поважати.

©Volodymyr Vorona, 123rf.de

©Wavebreak Media, 123rf.de
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Тривалість життя в Німеччині зросла за останні десятиліття. В результаті все більше
людей похилого віку потребують догляду. Багато дітей чи інших родичів беруться
доглядати за батьками вдома. За іншими людьми похилого віку доглядають у
будинках престарілих.

Це важлива альтернатива, якщо немає близьких стосунків або немає можливості
піклуватися про людину вдома. З юридичної та біблійної точки зору батьки
відповідають за своїх дітей, а діти – за батьків. На різних етапах життя вони беруть на
себе відповідальність один за одного.

Як виховують дітей у Німеччині?
Однією з важливих цілей батьків у Німеччині – це виховати самостійність,
незалежність у своїх дітей. Дівчата і хлопці однаково цінні в Німеччині. Батьки
шукають найкращі освітні можливості для своїх дітей, дівчатка та хлопчики
користуються однаковими правами та можливостями. Батьки в Німеччині
здебільшого ставляться до своїх дітей з любов’ю та повагою. У цій країні фізичне або
психологічне покарання дітей заборонено законом.

Батьки часто підтримують навчальний процес в школі,
присвячуючи час і енергію щоб допомогти своїм дітям
виконати домашнє завдання. І вони підтримують бажання
своїх дітей брати участь у заходах, які пропонуються:
спортивні клуби, музичне захоплення чи ходити до
християнської церкви. Відвідуючи гуртки діти не лише
отримують підтримку в розвитку в певних сферах; вони
також люблять грати або робити інші речі з дітьми
подібного віку і таким чином розширюють свої соціальні навички. Усі вищезазначені
групи з радістю приймають дітей з інших країн, незалежно від їх релігійної
приналежності.
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Спорт як дозвілля
Якщо ви командний гравець, вам буде весело, не
розмовляючи грати. Деякі просто штовхають м’яч на полі,
інші сидять і вболівають. Спорт об’єднує людей різного віку,
статі та походження. Їх усіх об’єднує одне: прагнення до
спільної мети та святкування успіху. Так розвивається
дружба. Ви ділитеся життям, знайомитеся з іншими людьми,
підтримуєте, виявляєте увагу та підбадьорюєте один
одного.

Якщо ви займаєтеся спортом, ви заводите друзів
Спорт— це простий спосіб познайомитися з місцевими
людьми, де ви живете. Ви дізнаєтеся, як вони живуть, що
думають і поступово вивчаєте їхню мову. Крім того, заняття
спортом з іншими людьми корисні для вашого тіла, розуму
та душі. Це дає вам можливість зробити щось значуще у
вашому повсякденному житті, а регулярні тренування та
ігри допоможуть вам структурувати свій тиждень.

Ви також дізнаєтесь багато про себе, коли займаєтесь спортом разом. Ви неминуче
відчуваєте власні межі, як фізично, так командний гравець, виростаєте за межі себе.
Коли ви подолаєте ці перешкоди, ви відчуєте в собі більшу самооцінку та більше
задоволення.

Спорт допомагає тобі в житті
Регулярні заняття спортом можуть допомогти в пошуку роботи. Роботодавці
здебільшого шукають людей цілеспрямованих і наполегливих у своїй роботі. Якщо
роботодавець почує, що ви регулярно витрачаєте свій час на підтримання форми та
робите щось розумне, це може позитивно вплинути на ваші шанси на
працевлаштування.
Контакт із місцевими жителями у спортивних клубах також може виявитися
корисним у пошуку роботи, оскільки вони можуть знати, у якій компанії є вакансії,
або можуть скерувати вас до інших контактів.

До речі: у спорті, як і в житті загалом, діють певні правила.
Радимо вам познайомитися з ними та поважати їх, оскільки
вони важливі для згуртованості спортивної спільноти.
Справедливість, хороша співпраця та повага є основними.
Окрім правил окремого виду спорту, існують також загальні
правила, наприклад у спортзалі необхідно носити
спортивне взуття.

>Життя в Німеччині
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Взяття на себе відповідальності в суспільстві
У спорті ви маєте шанс покращити як свої фізичні, так і
особистісні навички. Якщо ви хочете більше розвиватись,
ви можете отримати сертифікат тренера, який дає право
тренувати дітей і дорослих у вашому спортивному клубі.
Таким чином ви можете позитивно вплинути на своє
оточення та щось повернути суспільству.

Спорт також допомагає місцевим жителям налагодити з вами контакт. Деякі місцеві
жителі не знатимуть, як невимушено зустрічати іноземців і спілкуватися з ними.
Таким чином, спортивна діяльність відкриває можливості для обох сторін.
Культурний обмін може відбутися, якщо обидві сторони добросовісно передають
своє походження та культуру та ставляться до способу життя іншої з цікавістю та
повагою.

Спорт в Німеччині
Майже будь-який вид спорту можливий у Німеччині, у якому беруть участь чоловіки
та жінки, молоді та старі, фізично здорові та менш здорові люди. Аспект здоров'я
часто відіграє ключову роль для дорослих, тоді як діти хочуть насамперед
розважатися. Існує незліченна кількість спортивних можливостей.
Багато людей у Німеччині займаються їздою на велосипеді,
бігом або відвідують спортзал самостійно. Після укладення
договору зі спортивним залом, ви можете скористатися
різними опціями. Існують відносно дешеві можливості
(приблизно 20 євро/місяць), але також дуже дорогі
спеціалізовані програми, наприклад для бодібілдингу або
оздоровчих тренувань.

Одними з найпопулярніших клубних видів спорту є футбол, гімнастика і теніс. Але
також популярні плавання, дзюдо та бадмінтон. Деякі спортивні клуби, особливо в
невеликих містах, мають лише обмежені можливості для найкращих спортсменів.
Тому часто приймають лише людей, які вже мають досвід у відповідному виді
спорту. Для більшості людей найкращим заняттям у цих клубах є так званий
«масовий спорт». Там ви можете весело провести час і насолодитися фізичними
вправами, не займаючись спортом на найвищому рівні.

У багатьох місцях у Німеччині церкви пропонують спортивні змагання, де можуть
взяти участь усі бажаючі. Ці спортивні групи зазвичай безкоштовні і часто
пропонують додаткові можливості для спільної діяльності.
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Розпізнавання травми та пошук
допомоги
Кожен кому доводиться тікати з рідної країни, боячись за
своє життя, переживши жахливі речі, часто бачивши речі
неймовірно жорстокі. Важко або навіть неможливо
говорити про подібні речі – особливо, коли ти втратив
друзів чи родичів та покинув рідну домівку втікаючи до
чужої країни з іншою культурою. Але це важливо змиритися
з досвідом порятунку, також важливо розпізнати чи є ви
травмовані та як з цим боротися та жити далі.

Травма – це справжня шкода, як зламана нога чи незагоєна рана. Ви просто не
можете побачити таку травму, навіть якщо вона була спричинена насильством.
Наше тіло намагається впоратися з травмою і має різні способи та засоби для цього.
Таким чином, травма часто впливає на нас: наше тіло, мислення, почуття, поведінка
тощо.

Чи можу я отримати травму чи хтось із моїх знайомих?
Після травматичного досвіду – характеристики та симптоми
можуть бути дуже різноманітними. Недостатня
концентрація є одним із ознак. Може стати настільки
погано, що ви більше не зможете справлятися зі своїм
повсякденним життям. Деякі травмовані люди більше не
можуть сприймати речі належним чином, відчувають
заціпеніння або стають дуже тривожними. Часто ваше
сприйняття змінюється і ви відчуваєте все інакше, ніж було
раніше. Інші симптоми включають втому, порушення сну, кошмари, панічні атаки або
гіперактивність.

Це часто супроводжується фізичним дискомфортом, травмовані скаржаться на
напружені м’язи, головні болі, біль у животі або нудоту. Однак у багатьох випадках
жоден лікар не може виявити захворювання. Також можуть відбутися зміни в
поведінці. Дорослі, наприклад, можуть почати вживання алкоголю або наркотиків у
надмірних кількостях. Діти можуть страждати від синдрому дефіциту уваги або
відмовлятися говорити. Ще одна важлива і небезпечна ознака – це те, що інколи
людина хоче покінчити життя самогубством. У цьому випадку допомога може
прийти тільки від лікування в стаціонарі.

>Життя в Німеччині
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Що ви помічаєте в собі, так це те, що вам навряд чи
подобається життя більше, сумніваєшся в собі і, можливо,
навіть думаєш ти збожеволієш. Якщо це так, ви повинні
знати, що не ви є божевільним, а те, що з вами сталося. Як в
результаті цих симптомів деякі люди відмовляються і мають
менше контактів з іншими людьми, навіть друзями чи
родиною.

Якщо ви помітили, що ви або хтось інший страждаєте на деякі з цих симптомів, вам
обов’язково потрібно піти і поговорити з особою якій ви довіряєте або ж
звернутись до спеціалістів. Симптоми травми можуть вперше з'являються через
кілька тижнів або місяців. Часто таке трапляється, коли ти заспокоюєшся.
Травмовані люди, як правило, відчувають, що подія знову переживається раптово і
без попередження – це неконтрольовано. Раптове повторення травматичного
досвіду може бути спровоковано запахами, кольором, зображеннями або
почуттями, пов’язаними з травматичною подією – так звані тригери, переживання
подій знову через спогади. Ви відчуваєте, що знову опинилися в травматичній
ситуації, і ваша відповідь – знову страх і паніка.

Чи можна вилікувати травмовану людину?
Якщо ви помітили будь-які симптоми травми у себе чи
інших людей, вам завжди слід звертатися за професійною
допомогою. Особливо, якщо симптоми не зникають навіть
через деякий час. Наше тіло має великі сили самолікування
і багато травмованих (люди, які пережили жахливі моменти
в житті) з часом люди знову стають здоровими. У багатьох
випадках реакції або їх тяжкість, самі проблеми вщухають в
перші дні або тижні.

Однак, якщо це не так або симптоми посилюються, слід звернутися до лікаря за
консультацією. Важливо, щоб нікому не було соромно, що організм відреагував так
жорстоко до таких поганих речей. Це не ознака слабкості! Але ви повинні
поговорити з кимось, кому довіряєте.

Що б не трапилося з травмованою людиною, він не винен. Травматичний досвід,
ймовірно, ніколи не буде повністю забутий і назавжди залишиться шрам, але травму
чи посттравматичний стресовий розлад сьогодні можна правильно лікувати. Є всі
підстави сподіватися на одужання.
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Що допомагає?
Як початковий крок – довіритися комусь. Практикуйте
самозаспокоєння – це допомагає підтримувати низький
рівень стресу. Якщо важко, то має сенс уникати запахів,
кольорів, зображень чи почуттів, які викликати спогади про
травму.

Натомість травмована людина, яка пережила жахливі події
в минулому, повинна розвивати навички, які подобаються,
наприклад: біг, спорт, готування їжі, читання книжки, спів тощо. Інші фактори також
можуть протидіяти травмі, включаючи спілкування та час проведений в компанії
друзів, родичів та батьків, оптимістичні плани на майбутнє.

Також добре мати когось, хто вислухає та підтримає. Є також докази того, що віра в
Бога може допомогти подолати травму. Якщо ви хочете дізнатись більше інформації,
будь ласка, зв’яжіться з церквою у вашому районі або людиною, яка надала вам це
посилання на Deutschland-Begleiter.de.

Культурний шок і взаємодія з іншими
Важливо серйозно поставитися до ознак травми,
поговорити про них і звернутися за допомогою. Не завжди
згадані симптоми можуть бути ознакою пережитого в
минулому, не є ознакою травми. Іноді, це може бути так
званим культурним шоком, тобто стресом від спілкування з
іноземцями в чужій країні. Цей культурний шок часто
виникає в перші місяці перебування за кордоном.
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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.

©kzenon, 123rf.de
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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!

©Uschi Dreiucker, pixelio.de
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Самотність
Багато людей самотні – і ця тенденція притаманна для
процвітаючих країн таких як Німеччина, де суспільство
дуже індивідуалістичне. Однак це також стосується людей,
які втекли до Німеччини із суспільств, де родинні та дружні
зв’язки мають велике значення.

Причини самотності
Самотність може мати багато причин: старість, хвороба, бідність, розлука з сім’єю
внаслідок переїзду чи втечі, втрата роботи чи соціального статусу, виходу на пенсію,
смерті кого-небудь близько для вас ... і в останній рік обмеження через пандемія
корони.

Люди не люблять говорити про самотність, тому що це часто сприймається як
клеймо або невдача. Але вам не потрібно соромитись – кожен може в якийсь час
почуватися самотнім. Якщо у вас є живі стосунки з Богом ви знаєте, що завжди
можете поговорити з Ним і це є добре, але людям все рівно потрібні спілкування
(відносини) з іншими людьми.

Допомога при самотності
Ви самотні чи хочете допомогти комусь, хто самотній? Тут
кілька думок про те, що робити:

• Прийміть рішення шукати та інвестувати свій час у довірчі
стосунки. Усвідомте, що це займе певний час і не
засмучуйтеся! Вам потрібні люди, які співчувають вашій
ситуації, приймають вас таким, якими ви є та раді
проводити з вами час.

• Які є перспективи для вашого життя? Не дозволяйте собі проявляти жалість до
себе, а радше шукайте шляхи для будування відносин з іншими людьми або ж
займатись спортом тощо.

• Чітко структурований графік дня може допомогти запобігти депресії. Намагайтесь
проводити більше часу на свіжому повітрі. Бути на свіжому повітрі в – це добре для
вашої душі та тіла!

• Знайдіть час щоб насолоджуватися музикою, читанням та іншими речами, які
приносять вам користь.

• Будьте відкритими та сміливими вибираючи нові шляхи! Іноді хтось інший може
допомогти розкрити деякі аспекти вашої поведінки, які можуть негативно
впливати на будування відносин і після вам вже потрібно буде працювати над
собою.

©Klaus Nielsen, pexels.com

>Життя в Німеччині
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Бог тебе не залишить
Ваше життя кардинально зміниться, якщо ви побудуєте живі
стосунки з Богом. Він гарантовано завжди буде поруч. Божа
обіцянка: «Я буду поряд з тобою…….й не кину тебе, не
полишу». (Ісуса Навина 1:5). Зверніться до Ісуса Христа та
довірте ваше життя Йому: «Бо так полюбив Бог світ, що
віддав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в
Нього, не загинув але мав життя вічне» (Івана 3:16).
Можливо, той хто привертав Ваша увага до Deutschland-Be‐
gleiter.de може допомогти вам в цьому.

У Біблії Бог закликає нас розповісти Йому про наші потреби (наприклад, Псалом
50:15). Ви можете бути в цьому впевнені Він зрозуміє вас і відповість на вашу
молитву – хоча інколи відповідь може відрізнятись від того, що ви очікували.

Якщо ви вже живете з Богом, навіть невеликі ритуали чи символи можуть допомогти
вам згадати Його обіцянки. Наприклад: запаліть свічку, коли молитеся, як знак
присутності Бога. Носіть у кишені маленьке серце з дерева або глини/кераміки.
Коли ти відчуй це у своїй руці, ти нагадуєш про Божу любов. І починайте кожен день
з молитви подяки. У християнській церкві ви знайдете спілкування з іншими
християнами. Разом ви зможете славити Бога, читати Біблію, підтримувати один
одного.
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Скорбота в Німеччині
Як і скрізь у світі, в Німеччині існують різні традиції
висловлювати горе, коли померла близька вам людина. Це
також стосується того, як ви реагуєте на горе людей і
висловлюєте свої співчуття. Смуток про втрату близької
людини висловлюється у плачі, носінні чорного одягу та
символіки, як-от фото померлого з чорною стрічкою.
Особисте горе зазвичай переживається тихо, а не на
публіку.

У разі загибелі осіб, які мають суспільне значення або ж після важких катастроф
офіційні прапори приспущені на громадських будівлях – це вираження
громадського горя.

Вшанування покійного
Щоб висловити своє співчуття близьким покійного, можна
використовувати вирази Mein herzliches Beileid («Мої
сердечні співчуття»). В Німеччині часто надсилають
спеціальні листівки призначенні для висловлення співчуття
або навіть гроші, щоб допомогти оплатити похорон, який
зазвичай дуже дорогий у Німеччині.

На самому поховані на могилу кладуть вінки з квітів та
використовують свічки (лампадки). У Німеччині все більше людей кремують і
ховають в спеціальній урні, тому що невелика могила на кладовищі не така дорога і
потребує менше догляду.
На похороні померлого вшановує запрошена людина, священик, пастор або хтось з
рідних. В Німеччині є звичай щоб ніхто не говорив щось негативне про померлого.
Під час і після похорону життя померлих часто описують коротко або те, що хочуть
сказати родичі та друзі. У більшості випадків сім’я та друзі сидять разом за простою
їжею та витрачають трохи часу для згадування життя дорогої людини, яка відійшла у
вічність. У німецькій мові ці поминки іноді називають (Leichenschmaus).

Окрім традиційних християнських похоронів із пастором (священиком) у церкві,
збільшується кількість суто світських поховань з доповідачем (запрошеною особою,
яка керує всім процесом) і без посилання на християнську віру. Це відбувається
якщо покійний та його родина не належали до жодної церкви.

©rawpixel, 123rf.de

>Життя в Німеччині
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Християнська перспектива
Християни, які мають особисті стосунки з Ісусом знають, що
після смерті вони проведуть вічність з Богом. Через
воскресіння до вічного життя – смерть не має останнього
слова. Ось чому поховання людей, які жили з Ісусом часто
сповнені впевненості, що померлий знаходиться в
найкращому місці і кожен побачить їх знову, коли будем з
Ісусом. Це впевнення походить від віруючих християн, які
чули такі слова Ісуса: «Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто послав Мене, життя
вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя» (Івана
5:24). Через свою смерть і воскресіння Ісус взяв на себе провину за нас (за наші
погані вчинки) і таким чином відкрив шлях до Бога. (Більш детальне пояснення
потрібно дивитись: Великдень – велике свято в Німеччині). З цієї причини пісні
віруючі християни співали на похоронах сповнені надії, а інколи люди, які
приходять на церемонію не вдягають чорний одяг, щоб не надавати горю занадто
багато символічного значення.

Без цієї живої християнської надії похорони в Німеччині не можуть передати втіху
для присутніх – незалежно від того, чи відбуваються вони в церкві чи на кладовищі.
Протягом вашого життя має значення, щоб ви запитували себе, де ви проведете
вічність?

©kevin karden, 123rf.de
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Боротьба з горем (скорботою,
печалю)
Ви чи хтось із ваших близьких сумуєте? Горе не те саме, що
печаль. Смуток – це глибша емоція, оскільки вона завжди
пов’язана з втратою коханої людини або когось близького
для вас. Це може бути втрата рідного краю, сім’ї чи
соціального оточення через втечу або серйозний переїзд,
або втрату роботи, здоров’я.

Підбадьорення в горі
Добре, якщо поруч є люди, які можуть допомогти людині у якої горе – підбадьорити
її, проявити турботу, підтримати. Та тільки єдиний всемогутній Бог, який став
людиною в Ісусі Христі і розуміє всі наші почуття може дати нам, людям, найглибшу
розраду. Якщо ви прийдете до Бога та пізнаєте Його, ви можете відчути глибоку
втіху, тому що Він пообіцяв нам: «Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені»
(Матвія 5:4).

У повсякденному житті важлива не зачинятись в собі, коли
сумуєш. Знайдіть хоча б одну людину, якій ви можете
показати свої почуття. Може бути корисно поговорити з
іншими людьми які так само, як і ти сумують. Сумувати – це
нормально і на це потрібний час. Чітко структурований
розпорядок дня може надати вам підтримку. Незважаючи
на те, що це боляче, це допомагає вийти назовні з вашого горя і сильних почуттів.
Знайдіть час для процесу скорботи, час який вам потрібен, щоб змиритися зі своєю
втратою.

Життя – це світло і тінь, радість і смуток, хоча горе пережити буває важко. Та, це
може допомогти свідомо зберегти хороші спогади з минулого. Це виклик нова
перспектива дозволяє зростати надії разом із сміливістю знову зустрітися з життям.

>Життя в Німеччині
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Смерть і вічність
Все це вірно, коли ви оплакуєте смерть близької людини.
Особливо, якщо ви знаєте, що ця людина перейшла до
вічного життя з Богом і вона знаходиться в найкращому
місці. Бог пообіцяв це всім, хто в своєму житті прийняв
Ісуса, як своїм Спасителем та Богом і таким чином
примирився з Богом (2 Коринтян 5:15-18). Якщо ви живете в
цьому примиреному стані, є додаткова радість від того, що
ви возз’єднаєтеся з коханою людиною у вічності.

Якщо ви не маєте втіхи та впевненості вічного життя з Богом і хотіли б дізнайтеся
більше, просто поговоріть з людиною, яка звернула вашу увагу на Deutschland-Be‐
gleiter.de. Або зверніться до християнської церкви, де ви знайдете людей, які живуть
в особистих стосунках із живим Богом і можуть супроводжувати вас на вашому
життєвому шляху. Ви також можете звернутися до Бога безпосередньо в молитві та
через читання Біблії. «І будеш шукати Мене, і знайдете, коли шукатимете Мене всім
своїм серцем» (Єремії 29:13-14). Бог хоче мати з вами стосунки – і чекає на вас!

Допомога людині яка знаходиться в скорботі
Найкращий спосіб допомогти скорботній людині – це бути
поруч щоб допомогти і вислухати її – не даючи відразу
жодної поради. Іти з ними кам’янистою стежкою, співчувати
їхній скорботі й привести їх у молитві до присутності Бога і
це дасть їм справжню втіху. Спробуйте відчути емоції
людини і прийняти їх такими, якими вони є. Майте на увазі,
що для цієї людини нічого не є таким, як раніше, навіть
якщо життя триває для всіх.

Таке горе швидко створює бар’єр між цією людиною та її оточенням, подолати який
стає все важче. Якщо ви відчуваєте, що все це занадто багато щоб витримати
самостійно або погано розмовляєте мовою скорботної людини, то зверніться по
допомогу на Deutschland-Begleiter.de і ви знайдете список християнських церков у
вашому районі, які пропонують допомогу біженцям та мігрантам.

Нехай Бог буде з вами, нехай зустріне вас і нехай використовує вас у житті інших
людей!
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Різдво в Німеччині
Святкування Різдва глибоко вкорінене в німецькому
суспільстві. Для багатьох людей це найважливіша пора
року, наповнена традиціями та культурною історією.
Починаючи з осені, в магазинах продають спеціальну
випічку, як-от пряники, печиво та «stollen», готуючись до
різдвяного сезону. У багатьох містах організовують різдвяні
ярмарки. Створити святковий настрій в оселях
допомагають вогні, особливі фігурки, ялинки. Друзі та
колеги збираються разом на різдвяні вечірки на роботі та у своїх клубах, а також
приватно.

Подарунки та чудовий настрій
Різдво нагадує нам, що Бог досягнув людства в особі Ісуса абсолютно унікальним
способом. Різдво святкує народження Ісуса, найбільшого Божого дару для світу.
Саме тому християни обмінюються подарунками один з одним на Різдво. На жаль,
для багатьох у Німеччині обмін подарунками став важливішим, ніж святкування
народження Ісуса. Під час Адвенту, так називають тиждень перед Різдвом, люди
можуть захопитися шопінгом. Вони шукають ідеальний подарунок, намагаючись
створити ідеальну атмосферу для ідеального свята. Багато німців сприймають
Різдво як щорічне свято любові, сім’ї та миру у світі, іноді забуваючи про його
християнське коріння.

Церковні служіння та Різдвяна історія
Напередодні Різдва, 24 грудня, богослужіння в церкві дуже
відвідувані. Навіть багато які, можливо, не мають глибокої
особистої віри в Бога, традиційно ходять до церкви на
Святвечір. Церковне богослужіння відкриті для всіх, і кожен
може прийти. Запрошуються також гості з інших культур і
релігій. Під час багатьох богослужінь у Святвечір діти
розігрують історію народження Ісуса в короткій театральній
сценці, яка називається «П’єса Різдва»:

Батькам Ісуса довелося їхати далеко від свого дому, щоб взяти участь у переписі
населення. У Віфлеємі Йосип і Марія знайшли лише комору для проживання, тож
Ісус народився за найскромніших обставин. Прості пастухи першими почули про
народження Спасителя від ангелів Божих. Пізніше зірка привела групу мудреців до
місця, де перебував Ісус— син Марії. Фігури людей і тварин, які ви можете побачити
в церквах і деяких будинках, також відображають цю історію. Вони називаються
вертепами.

©Karl-Heinz Laube, pixelio.de

> Святкування та державні свята
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Особливий сезон
Різдвяні богослужіння характеризуються особливою
святковою атмосферою, через музику, літургійні тексти та
освітлення. Варто сходити на одну з цих служб у Святвечір,
щоб просто відчути дух Різдва. Однак не дивуйтеся чи
ображайтеся, якщо люди швидко залишать службу без
звичного спілкування після закінчення служби. Вони, як це
прийнято, їдуть додому святкувати з родиною.

Під час різдвяних свят, 25 і 26 грудня, Німеччина сповільнюється. Майже всі
магазини закриті, і люди заходять у коло родини. Різдво зазвичай святкується лише
з найближчими членами сім'ї; дорослі діти відвідують їх батьки та родичі. Тому не
ввічливо і не незвичайно, що на таке сімейне посиденьку не запрошують друзів і
знайомих. Святкування Різдва тільки в колі рідних – це давня традиція.

Інше свято, Новий рік, відзначається незабаром після Різдва 31 грудня, часто з
гучними феєрверками. Насправді це не має нічого спільного з Різдвом, а скоріше
знаменує перехід у наступний календарний рік.

©Achim Reicher, pixelio.de
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Великдень – велике свято вНімеччині
У лютому в магазинах Німеччини починають продавати
шоколадні яйця та зайчики. Вони є першими ознаками
наближення Великодня, свята, яке глибоко вкорінене в
західній культурі. Великдень не припадає на конкретну дату
щороку, а змінюється на кілька тижнів з року в рік.
Великдень – перша неділя після весняного повного місяця,
який через багато років буде наприкінці березня або на
початку квітня. Для християн час від п’ятниці перед
Великоднем і до понеділка після неї є одним із найважливіших свят у році. У
Німеччині «страсна п’ятниця» та «Великодній понеділок» є державними святами, у
які магазини залишаються закритими. Ці шоколадні крашанки та зайчики є
символами нового життя та воскресіння з мертвих. Водночас природа
прокидається, і настає весна – ідеальний час для свята воскресіння!

Традиції в Німеччині
Багато пасхальних традицій мають християнське коріння, але їх християнське
значення з роками для багатьох людей було втрачено. Наприклад, 50 днів до
Великодня спочатку були часом посту, під час якого християни готувалися
святкувати Великдень. Цей період відомий як Великий піст. Деякі християни
повністю обходяться без їжі, інші просто перестають їсти певну їжу або споживати
конкретні речі, щоб зосередитися на тому, що для них найважливіше— Ісусі Христі.
І хоча під час Великого посту цукерки, шоколадки, цукерки та інші спокусливі речі
все ще стоять на полицях магазинів, перед Великоднем піст все ще звичайний.

Чистий четвер і Страсна п'ятниця
У четвер перед Великоднем, який відомий як Чистий
четвер, християни згадують останню вечерю, яку Ісус їв зі
своїми друзями. Біблія дає нам детальні розповіді про Тайну
вечерю, як загальновідомо. Під час останньої вечері Ісус
розповів про страждання, через які він збирався пережити,
а потім поділився з ними хлібом і вином. Він зробив це для
того, щоб його друзі, а згодом і всі християни, могли
пам’ятати про нього в хлібі та вині і мати з ним спілкування.
Того ж вечора Ісуса заарештували.

Ісуса допитували, катували, а потім засудили до смерті.
Християни згадують жахливу смерть Ісуса на хресті, також
відому як розп’яття, у так звану «Велику п’ятницю». Провина
і гріх відділяють усіх нас від Бога. Це те, чого вчить Біблія,
Боже Слово. Бог добрий, святий і досконалий. Тому ніхто не
може встояти перед ним – кожна людина в якийсь момент
свого життя згрішила. Гріх веде до смерті і до вічної розлуки з Богом. Ми, люди, не
можемо змінити цю ситуацію своїми силами. Навіть стародавня історія про сина
Авраама вказувала на майбутнє Спасителя. Коли син Авраама збирався померти,
Бог послав жертву, щоб його вбили замість нього, щоб син міг вижити.

©joshblade, istock.com

©Antonio Gravante, istock.com
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Біблія чітко пояснює, що кров тварин не може врятувати нас від Божого суду і
покарання. Потрібна чиста і досконала жертва. Але єдиним абсолютно безгрішним і
чистим є сам Бог. Тому тільки сам Бог може усунути наш гріх і спасти нас. Багато
цитат у Біблії сповіщали про прихід Спасителя.

Цей Спаситель, відомий як Месія, є більше, ніж просто людина. Сам Бог прийшов у
світ у образі месії. За 750 років до народження Ісуса пророк Ісая писав, що Месія
принесе себе в жертву за нашу провину, як жертовне ягня. Коли пророк Іоанн
Хреститель вперше побачив Ісуса, він вигукнув: «Це Боже жертовний Агнець, який
візьме на себе гріхи світу!»

Ісус розчищає дорогу до Бога
Своєю смертю на хресті Ісус забрав гріхи тих, хто вірує в
Нього; через своє воскресіння він розчистив шлях до Бога
Отця. Біблія повідомляє, що завіса в Єрусалимському храмі
розірвалася надвоє, коли Ісус помер. Це свідчить про те, що
завдяки Ісусу Христу людина може тепер жити в особистих
стосунках з Богом Отцем. В Ісусі ми впевнені, що будемо
врятовані і одного дня будемо вічно жити з Богом. Події
Страсної п’ятниці не були випадковістю і не були
перемогою сил зла. Бог спланував їх задовго наперед, як ви можете побачити,
прочитавши Псалом 22 пророка Давида, розділ 53 пророка Ісаї, або в розділі 10
Євангелія від Івана.

Ви, напевно, чули, що був розп’ятий Юда, а не Ісус. Це не підтверджено жодними
історичними записами, і це суперечить твердженням Ісуса, який кілька разів
сповіщав і передбачав свою смерть.
І якщо ви чули, що християни поклоняються хресту, це зовсім не так. Християни
поклоняються і моляться Богу і одному лише Богові.

Пасхальна неділя – воскресіння тіла
У Великодню неділю християни згадують, що Ісус воскрес із
мертвих. Християни вірять, що Ісус не залишився мертвим,
а переміг смерть, як багато разів передрікав. Одним із
прикладів цього є розділ 12 Євангелія від Матвія, в якому
Ісус порівнює свою смерть і воскресіння з Йоною, який три
дні провів у шлунку великої риби.
Деякі люди сумніваються, що Ісус дійсно помер і воскрес із
мертвих. Однак у святій Біблії багато Божих пророків
сповіщали про прихід, страждання, смерть і воскресіння Месії. Ці пророцтва
здійснилися в житті Ісуса. Є також багато вказівок на ці події за межами Біблії,
наприклад в римських історичних записах. Іншими словами, смерть і воскресіння
Ісуса є історично доведеними фактами. Одного разу вчений на ім’я ДжошМакдауелл
хотів спростувати християнство. Але в результаті власних досліджень він сам став
християнином і написав результати своїх досліджень у книзі під назвою «Докази, які
вимагають вироку».

©Glenda Powers, fotolia.de

©Kevin Carden,123rf.de
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Могутні люди часів Ісуса самі боялися, що він може воскреснути. Тому його могилу
офіційно опечатали й охороняли. Ісуса бачили багато людей після його воскресіння,
і навіть бачили, що він їв трохи риби. Тома, один із дванадцяти найближчих друзів
(або учнів) Ісуса, спочатку не вірив, що Ісус воскрес із мертвих. Лише коли він
побачив Ісуса і зміг торкнутися його ран, він теж повірив.

У Великодню неділю, багато християн у всьому світі свідчать про свою тверду віру в
тілесне воскресіння Ісуса та свою радість з цього приводу особливим привітанням і
відповіддю: «Христос воскрес». – «Він справді воскрес».

Додаткова інформація
Якщо ви хочете дізнатися більше про Великдень, можливо,
ви можете відвідати спеціальну виставку під назвою
«Великодній сад». (www.sinnenpark.de – веб-сайт німецькою
мовою). Там можна побачити історію Ісуса від Великого
четверга до Великодньої неділі, виставка представлена
таким чином, що ви можете побачити на власні очі та
відчути. І неодмінно запрошуємо вас відвідати сусідню
церковну службу у Великодню неділю!

Багато церков організовують великодні прогулянки або снідають разом. Гостям
завжди раді навіть якщо вони не християни. Тож чому б не відвідати одну з церков,
можливо, з людиною, яка розповіла вам про Deutschland-Begleiter.de? Ви можете
дізнатися, де знайти людей у вашому регіоні, які допоможуть вам більше зрозуміти
християнську віру Deutschland-Begleiter.de.

До речі: якщо на Великдень ви побачите дітей, які шукають
солодощі в саду чи в квартирі – це теж частина Великодня.
Переховування та пошук солодощів та дрібних подарунків –
це просто гарна традиція німців на Великдень.
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День Вознесіння
– Ісуса повертається на небо
Ще одне святкування відбувається через сорок днів після
Великодня, яке християни називають «День Вознесіння».
Він нагадує, що Ісус не залишився на землі після свого
фізичного воскресіння. Прямо на очах у своїх учнів він
повернувся до свого батька, прямуючи на небо. Апостол
Лука описує цю сцену в 24-му розділі свого розповіді в
Євангелії: «І Він вивів за місто їх аж до Віфанії; і, знявши руки
Свої, поблагословив їх. І сталось, як Він благословляв їх, то
зачав відступати від них, і на небо возноситись. А вони поклонились Йому, і
повернулись до Єрусалиму з великою радістю.» (Луки 24:50-52)

З цього моменту Ісус більше не є видимим серед людей. Тепер він разом з Богом
Отцем на небесах. Звідти він повернеться на землю в кінці часів у видимій людській
формі. Але після свого вознесіння Ісус доступний кожній людині через молитву.

Ісус не залишив своїх послідовників на землі самих. Він посилає їм Святого Духа,
через якого може бути присутнім з кожним віруючим. Християни святкують прихід і
присутність Святого Духа під час іншого свята під назвою «П’ятидесятниця».

Вознесіння: забуте свято
Сьогодні багато людей не знають, що таке День Вознесіння і
звідки воно взялось. У Німеччині це все ще офіційне свято.
Проте багато хто змінив суть свята на «День батька», день,
коли деякі чоловіки виходять на прогулянки,
супроводжуючись великою кількістю алкоголю.

Раніше в цей день існували різні традиції, особливо серед
хліборобів. Особливо молилися за хороший урожай. У День
Вознесіння більшість страв готували з певної птиці, наприклад, фаршированого
голуба— або, як його називали, «літаючого м’яса “flying meat”,». Хліб, спечений у
вигляді пташки, нагадував всім, що цей день був якимось іншим.

Християни проводять богослужіння в День Вознесіння, досить часто на вулиці в
громадських місцях. Відвідувачі завжди можуть відвідати такі богослужіння,
незалежно від того, є вони християнами чи ні.

> Святкування та державні свята
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Трійця в Німеччині
Через п’ятдесят днів після Пасхальної неділі, яка називається «Pentecost», християни
пам’ятають день, коли Святий Дух зійшов на землю, як обіцяв Ісус. Так як, Трійця є
невід’ємною християнською традицією в Німеччини, наступний понеділок також є
державним святом, тобто вихідних, всі магазини закриті.

Біблійна підґрунтя
Свято Трійці походить від події, записаної в Новому Завіті. У Єрусалимі, культурному
центрі Римської імперії, багато людей зібралися разом, щоб відсвяткувати свято.
Друзі Ісуса були в будинку, коли сталося щось дивне і дивовижне. Біблія повідомляє
про це так:

«Несподівано з неба долинув звук, подібний до завивань
лютого вітру. Він заповнив увесь будинок, де були апостоли.
Вони побачили щось подібне до язиків вогню, що осіли на
кожному з них. І всі вони сповнилися Духом Святим, та
почали говорити іншими мовами, бо Святий Дух дав їм таку
здатність.» (Дії 2:2-4).

Багато людей, які прийшли до Єрусалиму, були надзвичайно здивовані й кричали:
«Чи всі ці люди, які розмовляють, не галилеяни? Як же могло таке статися, що тепер
кожен із нас чує від них свою рідну мову ?» (Дії 2:6-8)

Після Трійці добра новина про Ісуса поширилася по всьому світу
Саме на Трійцю християни вперше отримали Святого Духа. Це насправді означало
таке: Бог тепер жив у них. Невелика перелякана група, яка була учнями Ісуса, тепер
розмовляла різними мовами про великі вчинки Бога. Відтоді кожен у світі мав чути
про велику любов Бога до них. Гарна новина швидко поширювалася. Багато людей
відвернулися від свого старого способу життя. З Богом вони могли відпустити свою
провину. Тепер вони хотіли почати жити по-новому. Вони регулярно зустрічалися,
щоб дізнатися більше про Ісуса. Знаходились у спілкуванні і були схожі на одну
велику родину. Іншими словами, Трійця— це ніби «день народження» всесвітньої
християнської спільноти або Церкви. І з самого початку церква складалась із різних
національностей.

Jean II Restout:„Pfingsten“

> Святкування та державні свята
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Трійця сьогодні
Трійця святкується в християнській церкві з третього століття, завжди 50-й день
після Великодня. Грецьке слово, що означає 50, — П’ятидесятниця (в Україні –
Трійця), звідки й походить англійська назва фестивалю. В Німеччині Трійця— це
дводенне свято— Велика неділя та Великий понеділок, як кажуть у Британії. У ці два
дні церкви проводять богослужіння під відкритим небом. Люди збираються
святкувати на природі, адже літо вже на порозі.

На відміну від Різдва чи Великодня, на П’ятидесятницю
(Трійцю) існує лише кілька традицій. Церкви часто
прикрашають молодими березовими гілочками і люди
люблять гуляти. У деяких частинах Німеччини запалюють
велике багаття. У сільській місцевості на П'ятидесятниця
(Трійця) вперше після довгої зими виводили худобу на поле.
Часто був спеціально прикрашений“Pentecost ox”, що
провадив стадо худоби на пагорби. Деякі з цих традицій
вже вимерли або стали рідкісними.

Проте, як свято Святого Духа, П’ятидесятниця (Трійця) все ще залишається святом
надії та радості, і ми потребуємо того й іншого у нашому житті й сьогодні!

©siepmannH, pixelio.de
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Державні свята в Німеччині
Ідея державних свят у Німеччині полягає в тому, щоб
пам’ятати особливі події. Деякі щорічні свята переважно
християнського походження, наприклад Великдень,
Вознесіння або П’ятидесятниця. Ці релігійні державні свята
пояснюються в додаткових розділах Deutschland-Begleiter
.de. Німеччина також встановила інші державні свята, такі як
День німецької єдності або 1 травня, щоб згадати події
політичного чи соціального значення.

Більшість магазинів закриті на святкові дні, і багато людей мають вихідний. Таким
чином, державні свята є додатковою ознакою схеми праці та відпочинку, визначеної
неділею як днем відпочинку, особливістю, яка сягає своїм корінням у християнську
віру, яка сформувала Німеччину та й Європу в цілому.

День німецької єдності
Після Другої світової війни в Європі з'явилися нові політичні розмежування, з так
званою «холодною війною» між комуністичними країнами Східної Європи, де
домінував Радянський Союз, і країнами Західної Європи на чолі зі США. В результаті
цих поділів Німецька Демократична Республіка (Східна Німеччина) і Федеративна
Республіка, орієнтована на захід Німеччина (Західна Німеччина) були засновані в
1949 році. Стара столиця Берлін була розділена також.
Демократично зростаючий добробут і більші політичні свободи керована Західним
урядом Німеччини спонукала багатьох східних німців втекти на Захід. В результаті
Східна Німеччина побудувала стіну з колючим дротом і смугою смерті, щоб
буквально розділити Німеччину і Берлін на два. Це зробило поділ Німеччини,
здавалося б, постійною ознакою.

Десятиліттями це виглядало як постійний поділ. У Східній
Німеччині комуністична ідеологія посіла місце релігії.
Пригнічували переважно християн, хоча християнська віра
міцно закріпилася в культурних традиціях Німеччини. Тим
не менш, християни у Східній Німеччині залишалися
вірними своїй вірі навіть у часи пригнічення з боку
держави. Це було однією з причин, чому головними
місцями, де виник опір, були церкви. Молитви за мир у
церкві Святого Миколая в Лейпцигу та багатьох інших містах Східної Німеччини
стали ключовою ознакою опору, який в кінцевому підсумку призвів до падіння Стіни
в 1989 році. Хорст Зіндерманн, східнонімецький політик, мав це скажи пізніше: «Ми
були готові до всього – крім свічок і молитв». Після падіння стіни люди незабаром
почали закликати до возз’єднання Німеччини, що відбулося 3 жовтня 1990 року.
Щороку в цей день – День німецької єдності нагадує про цю особливу подію, а
також проводяться християнські служби подяки.

> Святкування та державні свята
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1 травня
1 травня у багатьох країнах відзначається як День праці.
Його витоки сягають 1886 року та загального страйку
робітників у США, які протестували проти своїх поганих
умов праці. Їм доводилося працювати по 12 годин за
невеликі гроші і вони вимагали 8-годинний робочий день.
Цей загальний страйк тривав кілька днів і супроводжувався
жорстокими заворушеннями. Вибухнула бомба, кілька
робітників і поліцейських загинули.
З 1890 року ця подія також запам’ятовується в Європі, страйками та демонстраціями
у багатьох великих містах, коли робітники боролися за кращі умови праці – у
багатьох випадках проти спільних босів та урядів. Потужний робітничий рух виріс і в
Німеччині та за підтримки профспілок 1 травня відбулися демонстрації проти
експлуатації та гноблення. Саме тому з початку 20 століття Перший день був
офіційним державним святом, де більшість людей мають вихідний день. Нині не так
багато людей приєднується до цих Першотравневих демонстрацій, тому що для
більшості людей умови праці різко покращилися. Це державне свято, швидше за
все, стане приводом для сімейного відпочинку.

У сільській місцевості Німеччини досі існує традиція на 1 травня встановлювати
травневу жердину, як правило, довгий стовбур берези або сосни, прикрашений
різнокольоровими стрічками і часто супроводжується в селах гулянням з духовими
оркестрами та «танцями до травня».

Новий рік і Новий рік
Незважаючи на те, що Новорічний вечір і Новорічний ранок
настають незабаром після Різдва, вони не є
християнськими святами. Раніше люди вважали, що на
початку нового року потрібно прогнати злих духів. Це одна
німецька традиція, яка не має нічого спільного з
християнською вірою.
У наш час Новий рік зазвичай святкують у колі родини або
друзів. Люди разом їдять, грають в ігри чи просто
проводять гарний час разом. Деякі люди віддають перевагу шаленим вечіркам,
часто з надмірною кількістю алкоголю, багато людей формують новорічні підсумки,
святкують за келихом ігристого вина в опівночі і бажають один одному всього
найкращого в наступному році. Християни часто бажають кожному інші Божі
благословення.

Влаштовувати феєрверки та грати дозволяється лише напередодні Нового року в
колі родини чи друзів, тобто як приватне святкування. В день Нового року і
наступний день є державними святами, коли більшості людям не доводиться
працювати, а магазини залишаються зачиненими.

©Mummelgrummel, CC BY-SA 3.0
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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.

> Святкування та державні свята
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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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> Святкування та державні свята

Карнавал у Німеччині
«Helau!», «Alaaf!» – ці дивні вигуки зазвичай чути під час
карнавального сезону в Німеччині, який зазвичай припадає
на лютий. Це час, коли німці одягаються в барвисті костюми
і гуляють вулицями. У деяких містах, таких як Кельн,
Дюссельдорф або Майнц, ці ходи є масовими.

Звідки береться карнавал?
Навіть якщо в деяких частинах Німеччини карнавал пов’язаний з церквою, він не є
християнським святом і має своє коріння в стародавніх язичницьких звичаях.
Існують великі регіональні відмінності не тільки в назвах карнавалу (Fasching, Fast‐
nacht або Karneval), але й у традиціях, на яких він заснований.

Як німці святкують карнавал?
У Німеччині також святкують карнавал у дитячих садках і
школах. Діти одягаються в принцес, піратів чи супермена, а
їхній особистий герой часто є прикладом для наслідування.
У той час як карнавал для дітей – це лише нешкідливе
видовище для одягання, карнавальні вечірки для дорослих
– це події в пабах часто можуть бути досить розпусними.
Багато людей думають, що під час карнавалу вони можуть
робити те, чого ніколи б не робили зазвичай. Цьому сприяє
анонімність, яку забезпечують костюми та кількість випитого алкоголю. Наслідками
може бути аморальна поведінка, яка може зруйнувати стосунки або навіть шлюби.
Така поведінка явно протилежна християнським цінностям.

У деяких регіонах, таких як Рейнська область або південно-
західна Німеччина, ви можете побачити вуличні ходи з
участю карнавальних товариств. Усі бажаючі можуть
спостерігати за цими ходами з боку вулиці, але й тут ви
можете побачити дику поведінку, підживлену надмірним
вживанням алкоголю. Але часто карнавал – це не що інше,
як колоритне видовище і свято для всього міста з конфетті і
солодощі для дітей.

Як слід поводитися в карнавальну пору?
Костюмовані вечірки в яслах і школах в основному нешкідливі. Загалом ви можете
дозволити своїм дітям брати участь без будь-яких побоювань. Але на Deutschland-
Begleiter.de ми радимо бути обережними на карнавальних вечірках – не думайте,
що ви повинні виходити за свої нормальні межі лише заради ввічливості.
Наприклад, немає потреби пити більше, ніж хочеться, або навіть пити взагалі. За
звичайних обставин «ні» буде прийнято та ваш вибір будуть поважати.

©Gustavo Andrade, 123rf.de
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Інтеграція – ключовий компонент а
успішне життя в Німеччині
У Німеччині інтеграція є важливим, але спірним питанням. Deutschland-Begleiter.de
може дати вам лише деякі поради, тому що не існує простих інструкцій щодо того, як
успішно інтегруватися в німецьке суспільство. Незалежно від того, чи зможете ви
відчувати себе як вдома в Німеччині значною мірою залежить від того, наскільки ви
зацікавлені цією країною та людьми, які тут живуть. Важливо пізнати Німеччину та її
культуру.

Що означає інтеграція, неможливо пояснити кількома
словами. В основному інтеграція – це те, що люди
приїжджають в нову і (для них) незнайому країну з явним
наміром жити там постійно. Йдеться про те, щоб відчути
свою належність до країни та стати частиною суспільства.
Але це також передбачає, що люди в країні сприймають і
цінують прибульців як невід’ємну частину своєї культури.

Успішна інтеграція чи ні, залежить від багатьох факторів. Для початку ви повинні
захотіти стати частиною німецького суспільства з його специфічним способом
життя, мова та культура. Але це ще не все. Люди, які живуть у Німеччині, мають бути
готовими прийняти вас як біженців чи іммігрантів і запросити вас стати невід'ємна
частина суспільства. Це нелегко для жодної зі сторін; обидві повинні працювати
разом, щоб досягти успішної інтеграція.

Отже, як інтеграція може бути успішною?
З усіх цих причин вам важливо спробувати краще зрозуміти
Німеччину. Якщо ви докладете реальних зусиль, щоб стати
інтегрованим, люди тут позитивно відгукнуться і поважають
ваші зусилля. Але теоретична сторона інтеграції,
наприклад, проходження курсу інтеграції – це лише одна
сторона медалі. Інша сторона – це те, що відбувається на
практиці. Рекомендуємо спробувати вступити в розмову з
німцями. Можливо, у вашому районі є ініціатива або
християнська церква, яка пропонує конкретні заходи для біженців. Або ви можете
запитати людину, яка розповіла вам про Deutschland-Begleiter.de.

Наша найважливіша рекомендація полягає в тому, щоб ви та вся ваша родина
вивчали німецьку мову якомога швидше. То чому б не приєднатися до футбольного
клубу чи іншого типу клубу, щоб потрапити до нього краще пізнає людей у своєму
районі? Ви також можете спробувати отримати досвід роботи у фірмі у вашому
регіоні. Але не чекайте поки хтось зробить вам пропозицію. Найкраща ідея – шукати
можливості самостійно щоб краще пізнати місцевість, у якій ви живете. Іммігранти,
які вже прожили деякий час в Німеччина кажуть те ж саме.

> Держава і суспільство
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Чому інтеграція така важлива?
Останніми місяцями інтеграція стає все більш важливим
питанням, оскільки Німеччина приймає таку кількість
біженців і не сприймає їх як гостей. Зрештою, чимало
біженців опиняться в Німеччині надовго, а може й
назавжди. Тому потрібні значні соціальні та фінансові
зусилля, щоб знайти хороший спільний шлях до інтеграції.

Люди в Німеччині раді допомогти, про що свідчить
сердечний прийом більшості біженців. Але якщо люди відчувають, що їх
експлуатують, їхня готовність допомогти може легко змінитися на відмову. У
Німеччині є люди, які не хочуть, щоб у цій країні були біженці. Деякі побоюються, що
серед біженців, які прибули, можуть бути нечесні люди або навіть злочинці — люди,
які тільки хочуть використовувати німецьку гостинність і не хочуть інтегруватися
тут.

Інтеграція та християнське коріння Німеччини
Якщо ви поступово станете частиною німецького
суспільства, якщо ви залишитеся допитливим і дізнаєтеся,
як живуть люди в Німеччині, ви зможете знайти роботу,
стати незалежним і побачити підвищення рівня свого життя.
Це не станеться протягом кількох днів, тижнів чи навіть
місяців, але люди в Німеччині будуть поважати та
підтримувати ваші зусилля.

Одним із аспектів християнських коренів Німеччини є бажання відігравати активну
роль у суспільстві та допомагати слабким. «Шукайте миру та процвітання міста»—
це порада, яку ви знайдете в Біблії (у пророка Єремії, розділ 29, вірш 7). Німеччина
добре відома у всьому світі якістю продукції, яку вона виробляє, сильною
економікою та інноваційними людьми. Однією з причин є те, що протягом багатьох
століть німецьке суспільство формувалося такими християнськими цінностями, як
чесність, відданість і надійність. Це може стати для вас особливим благословенням!

Але й ви можете стати благословенням для цієї країни. Адже ви збагатите Німеччину
своєю культурою. Але інтеграція може бути успішною лише в тому випадку, якщо ви
не будете наполягати на збереженні всіх своїх традицій. Тому ми рекомендуємо вам
дізнатися, як працює німецьке суспільство, щоб вам було легше стати його
частиною.
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Освіта та шкільне навчання
Освіта дуже важлива в Німеччині, тому що хороша кваліфікація підвищує шанси
людини на хороше життя. Тому навчання в Німеччині переважно безкоштовне. Уряд
хоче, щоб всі діти мали хороший старт у житті. Щоб зробити це можливим, навчання
в школі є обов’язковим до 16 років.
Ця ідея обов’язкового шкільного навчання може здатися негативною для деяких.
Але насправді це дуже позитивна річ, тому що дає можливість кожній дитині –
незалежно від того, скільки заробляють батьки – закінчити шкільне навчання. У
Німеччині освіта є компетенцією федеральних земель, і хоча кожна земля має свої
особливості, шкільні системи в усій країні дуже схожі. Це дозволяє нам пояснити
найважливіші характеристики тут.

Дитячі ясла, дитячий садочок
З трьох років багато дітей відвідують ясла до шести років.
Однак відвідування не є обов’язковим. Добре, якщо дитина
зможе надовго перебувати в звичній обстановці сім’ї. Але
відвідування ясла також може бути важливим, напр.
познайомитися з друзями подібного віку або вивчити
німецьку.
Тому ми рекомендуємо вам подумати про те, щоб записати дитину в дитячий сад,
якщо у вашому будинку або квартирі мало або зовсім не розмовляють німецькою.
Коли діти йдуть у школу і не можуть говорити німецькою мовою, вони опиняються в
невигідному становищі, оскільки не можуть належним чином розуміти предмети та
інших дітей. У дитячому садку діти в ігровій формі освоюють початкові навички,
необхідні для школи. У багатьох місцях для дітей є ясла.

Початкові та середні школи
У Німеччині всі діти від шести років відвідують школу. Перші
чотири роки вони ходять до початкової школи, де вчаться
читати, писати та робити початкову математику. Наприкінці
навчання в початковій школі вчителі та батьки спільно
вирішують, яку середню школу має піти дитина. Залежно від
своїх інтересів та шкільних досягнень до того моменту
дитина може відвідувати гімназію або якусь середню школу.
В деяких федеральних землях вважають, що середня школа
може бути загальноосвітньою школою, яка змішує традиційні форми німецького
шкільного навчання.

Різні школи відрізняються за кількістю років, які учням знадобиться щоб отримати
свідоцтво про закінчення навчання, і за перспективами подальшої роботи. Деякі
учні залишають школу після дев’яти років (тобто п’ять років у середній школі) з так
званою кваліфікацією Hauptschule, інші після десяти (тобто шість років у середній
школі) з кваліфікацією Realschule. Обидва ці атестати дають змогу учням подати
заявку на навчання, але більш вимогливі навчальні заклади в основному
передбачають десятирічне навчання.
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У німецьких гімназіях учні можуть здавати рівень -A/бакалавра після 12 або 13
років. У вищих коледжах кваліфікація випускника відома як професійний
бакалавриат (Fachabitur). З атестатом Abitur учень може подати заявку на навчання
до університету та з кваліфікацією Fachabitur на місце в політехніці. Німецька освітня
система надзвичайно різноманітна, тому для кожної дитини можна знайти
правильний освітній шлях, тобто такий, який відповідає її інтересам та
можливостям.

Виховання та поведінка в школі
Важливо розрізняти навчання і виховання. У Німеччині основну відповідальність
несуть батьки за виховання своїх дітей. Батьки відіграють ключову роль у розвитку
дитини, тоді як школа відповідає лише за навчання дитини.

Кожен учень у Німеччині йде до школи з деяким основним
«обладнанням»: ручками/олівцями та папером/зошитами в
сумці. У школі учні забезпечуються навчальними
матеріалами, наприклад книги або роздруківки. Якщо дітям
дають домашнє завдання, очікується, що вони виконають
його вдень або ввечері і принесуть виконану домашню
роботу назад до школи, часто наступного дня. З дітьми молодшого віку дорослі
зазвичай допомагають з домашнім завданням, тоді як старші діти зазвичай
виконують його самостійно.

У Німеччині вчителям заборонено бити дітей – тілесні покарання категорично
заборонені! Якщо дитина поводиться погано, її попередять про свою поведінку.
Якщо мова йде про серйозну або повторну провину, учневі цілком можуть
попросити виконати додаткові завдання або надіслати листа батькам. Якщо все це
не допоможе, учня цілком можуть виключити зі школи. У таких випадках батькам
доводиться шукати іншу школу, яка прийме дитину.

©gbh007, 123rf.de
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Професійне навчання
Будь-який учень, який отримав принаймні свідоцтво Hauptschule після дев’яти років
навчання, може подати заявку на курс професійної підготовки (або учнівство).
Зазвичай це передбачає роботу кілька днів на тиждень на фірмі та відвідування
професійно-технічного коледжу один-два дні. Будь-хто, хто отримав кваліфікацію
німецького професійного навчання мають дуже високу репутацію в інших країнах,
оскільки ці курси дають студентам багато професійно відповідних ноу-хау в
поєднанні з досвідом роботи на робочому місці. У
Німеччині існує багато різних видів університетських курсів.
Цікавим варіантом є так звані подвійні курси, де досвід
роботи на фірмі поєднується з навчанням в університеті.
Такі професії, як лікарі чи вчителі, можна вивчати лише в
університеті. Відмінне знання німецької мови та добре або
дуже добре бакалавра (Abitur) є обов’язковими умовами
для навчання в університеті Німеччини.

У Німеччині дуже важливе навчання протягом усього життя. Очікують навіть людей,
які мають роботу, заохочують відвідувати курси підвищення кваліфікації, щоб
підвищити свої навички та залишатися в курсі. За багатьма професіями також можна
відвідувати курси, щоб стати майстром, або вечірні класи для навчання на
бакалавра. Крім того, відкриті університети пропонують заочні курси, щоб люди
могли покращити свої кар’єрні шанси.


