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Архиепископът на Екатеринбург Викентий (Морар) съветва бъдещите съпрузи дори да
не си помислят за сключването на брачен контракт.
„Брачният договор още от самото начало предполага развод – младоженците се
подготвят за него. А ние сме длъжни, встъпвайки в брак, да го направим завинаги, да
мислим за това, че ще бъдем заедно до края на дните си, а дори и след това. Поради
тази причина не трябва дори да си помисляме за някакъв брачен договор”. Това е
заявил православният йерарх в отговор на въпроси на зрители в ефира на
телевизионния канал „Съюз” и радио „Възкресение”.
По думите му брачният контракт е следствие на загубата на истинските ценности в
обществото ни, когато много млади хора първо си казват: нека поживеем заедно, да
видим дали ще се получи. Тоест още от началото започват да живеят в блуд, защото
поставят съмнението в началото на съвместния си път и не искат да рискуват да се
венчаят, защото не са уверени в чувствата си.
„Преди сватбата е необходимо внимателно да се обмисли всичко, но ако сме решили да
встъпим в брак, не може да мислим, че рано или късно той ще бъде разрушен и трябва
да се разведем. Това, за което трябва да мислим, е как да съхраним брака и да го
поставим в основата на съпружеския живот”, съветва архиепископ Викентий.
По думите му, „нищо не може да се случи, ако вярваме и се надяваме, че с Божията
помощ ще съхраним брака си” и именно това е „необходимо да се постави в основата на
брачния съюз и да се мисли как да го запазим при всякакви житейски обстоятелства”.
„Това е истинската любов, жертвената любов, когато човек отдава напълно себе си за
запазването на брака. А западното влияние е насочено към отслабването на брачния
съюз и разрушаването на неговия смисъл”, заключава владиката.
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