Преди няколко дни в църквата ни имаше годеж. Свещенослужителят се обърна към младите с думи от Библията:
„И ще те сгодя за Себе Си завинаги. Да! Ще те сгодя за Себе
Си в правда и правосъдие, милосърдие и милости. Ще те
сгодя за Себе Си във вярност” (Осия 2:19-20). Щастието на
годениците преливаше и пълнеше сърцата на млади и
възрастни. Всеки се радваше за тях и мислеше за себе си
- кой с трепетно очакване, кой с благодарност към Бога за
годините, преживени след женитбата с любимия човек.
След 30 години сполучлив брак имам правото да кажа,
че бракът е щастие. Трудно, но щастие. То е основано на
правда и правосъдие, но и на милосърдие и милост – на
строги рамки по отношение на външните и на милосърдие
между съпрузите.

Годениците в църквата очакват сватбата си, която ще
бъде през октомври. Ние очакваме първото си внуче,
което трябва да се появи на бял свят също тогава. Това,
по което си приличаме, е Божието благословение. Благословение на тяхното начало, което изпросват в слънчевия
неделен ден в присъствието на своите родители, приятели и църквата. Благословение, което ние имаме през трите
десетилетия, изминали от нашата сватба.

Християнският брак е траен (нямам предвид между християни само по име) не поради съвършенството на съпрузите – те са далеч от него. Причината е, че Бог, Който е установил семейството като институция, се грижи да го запази,
като в процеса на освещение на съпрузите ги учи да проявяват християнските добродетели един към друг. Съпружеството изявява лошите страни в характера на двамата,
кара ги да се замислят какви са причините за проблемите в
отношенията, които възникват, и да потърсят от Бога помощ
за разрешаването им, както и да молят за промяна на характерите си. Често благодарение на брака „два остри камъка,

които брашно не мелят”, след години стават ошлайфани,
търпеливи, помъдрели личности, каквито никога нямаше
да бъдат, ако бяха останали сами. А любовта е средството,
което помага да се понася самият процес на шлайфането.
Любовта не е фонтан от емоции, защото той секва бързо у
тези, които насочват чувствата си ту към един, ту към друг,
така и без да познаят обичта в нейното развитие, израстване, задълбочаване, а достигат само до състоянието на влюбеност, което е красиво, но е още далеч от обичта. Любовта
е чувството за цял живот на една съчетана и благословена
от Бога двойка. Когато не стига човешката любов, Бог добавя Своята, божествената.
Сатана е противник на брака. Той се опитва да го унищожи. Ако не чрез ереста на Маркион, чийто идеал е безусловният аскетизъм до пълна забрана на брака, то чрез
изопачаването му от хомосексуални двойки и всякакъв вид
псевдобрак. Причината е, че именно в брака човек става
силен, има за какво и за кого да се бори, има кого да защитава, за разлика от самотния, който е податлив на всякакви
манипулации, а и изобщо е по-уязвим. Ако народът ни иска
да оцелее, първо трябва да съумее да съхрани брака като
институция. А това е възможно само ако
разбере какво е бракът, замислен за човека от Бога.
На тази тема е посветен летният брой
на „Прозорец”.

