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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.
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