ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Митрополит Иларион посочи темите, на които
би трябвало депутатите да обърнат внимание
при новото свикване на Държавната Дума

«Законодателството изисква постоянно усъвършенстване – в него има твърде много пропуски,
които предстои да бъдат отстранени при новото свикване на Държавната Дума», - счита
Волоколамският митрополит Иларион.
Отговаряйки на въпрос на водещата на телевизионната програма «Церковь и мир» («Църквата и
светът») Е. Грачева, архипастирят спомена три основни области, на които заслужава да се
обърне внимание в законотворческата дейност. Една от важните теми, по негово мнение, - е
благосъстоянието на жителите на страната: «Това касае, преди всичко, тези хора, които се
намират на дъното или близко до дъното на социалната пирамида. Към тях се отнасят
инвалидите, престарелите, въобще бедните хора – с една дума, тези, на които парите не стигат, за
живот. Аз мисля, че законодателството трябва постоянно да се усъвършенства към това, щото
всеки човек в нашето Отечество да може да живее достойно».

«Втората област, където нашите законодатели могат и са длъжни да приложат своите таланти и
способности, - това е нравствеността. Ако ние започнем да приемаме ценностите, които много
често ни се натрапват от западното либерално общество, за нашата страна, това ще се превърне в
безпътица. Ние сме длъжни да се грижим за това, традиционните нравствени ценности, върху
които от векове се е градил животът на човечеството, в това число и в нашата страна, да се
изтъкват по всички възможни начини и преди всичко чрез средствата за масова информация».
Споменавайки за станалата трагедия тези дни в Перм, когато младеж взе оръжие и застреля в
университета невинни хора, митрополит Иларион каза: «Необходимо е да се вземат някакви
законодателни мерки, които изключват в бъдеще възможността ето такива безумци да използват
оръжие. Аз въобще не разбирам, защо трябва да се продава оръжие на граждани. Трябва нашите
законодатели да помислят за това».
Както отбеляза йерархът, още една важна сфера, която изисква вниманието на властта, – това е
раждаемостта. При това решението на дадения проблем е тясно свързано с подобряването на
ситуацията с благосъстоянието на населението. Владика Иларион подчерта: «В нашата страна
има ниска раждаемост. Законодателните мерки, които са необходими, за да се повиши
раждаемостта, трябва да се приемат без отлагане, защото ако числеността на народонаселението
на нашата страна започне да пада, то рано или късно други хора ще дойдат и ще ни сменят, ще
завладеят нашата страна и ще бъдат нейни господари».
Служба «Комуникация» на ОВЦС
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