КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ НА ТАЗИ КНИГА
Какво знаете за Бог? Кой е Той?
Какво иска Той от нас?
Как изглежда?
Бог казва на Моисей, че никой не може да види лицето Му и да оживее. Исус обаче
казва на Филип, че всеки, който Го е видял, всъщност е видял Отец (Йоан 14:9). След
като Исус е станал един от нас и е бил сред нас, ние можем да разберем кой е Бог и
да Го опознаем.
Представяме нашите 28 основни учения, за да покажем как адвентистите от седмия ден възприемат Бог. Това са нашите разбирания за Неговата любов, доброта, милост, благодат, справедливост, духовна чистота, праведност и миролюбие. Чрез Исус
Христос можем да видим как Бог милостиво се грижи за Своите чеда. Виждаме Го да
плаче край гробницата на Лазар, разтърсен от мъката на скърбящите. Виждаме любовта Му, изразена в думите: „Отче, прости им, защото не знаят какво правят” (Лука
23:34).
Написахме тази книга, за да споделим вярата си в Христос – вяра, която е съсредоточена в Кръста на Голгота, където „милост и вярност се срещнаха, правда и мир
се целунаха” (Пс. 85:10). На Голгота Исус приема греха на света върху Себе Си, „за да
станем ние чрез Него праведни пред Бога” (2 Кор. 5:21).
Написахме тази книга с убеждението, че всяка доктрина, всяко вярване трябва
да разкрива любовта на нашия Господ. Тук имаме една Личност с безусловна любов и
безпрецедентно посвещение в цялата човешка история. Признавайки, че Той, Който е
въплъщението на истината, е безкраен, ние изповядваме смирено, че все още трябва
да открием голяма част от истината.
Написахме тази книга, съзнавайки колко много дължим на библейските истини,
които сме приели от историческото християнство. Признаваме благородното свидетелство на хора като Уиклиф, Хус, Лутер, Тиндейл, Калвин, Нокс и Уесли, които са
възприели новата светлина и са повели Църквата към по-пълно разбиране на Божието
естество. Тази светлина се увеличава постоянно. „Пътят на праведните е като светлината на разсъмване, която се развиделява, докато стане съвършен ден” (Пр. 4:18). И
все пак, когато ни се откриват страни от Божието откровение, те би трябвало да бъдат
в пълна хармония със свидетелството на Писанията.
Написахме тази книга с ясното съзнание за следните наставления: „Ако изследвате Писанията, за да защитавате собствените си мнения, вие никога няма да стигнете
до истината. Изследвайте, за да разберете какво Господ ви казва. Ако започнете да се
съмнявате в нещо, докато четете, ако видите, че мненията ви не са в съгласие с истината, не изопачавайте истината, за да я пригодите към своите вярвания, а приемете
светлината. Отворете умовете и сърцата си, за да видите чудните неща в Божието
слово” (Елън Уайт. Притчи Христови).
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Не сме написали тази книга, за да представим някакво верую – изложение на вярвания, поставени в богословска рамка. Адвентистите имат едно-единствено верую:
„БИБЛИЯТА И САМО БИБЛИЯТА”.
Не сме написали тази книга, за да дразним приятно въображението. Това не е
философски труд! Това е по-скоро изчерпателно изложение на ученията, в които вярваме, основани на Библията и съсредоточени в Христос. Ученията, които представяме,
не са някакъв кабинетен анализ. Те са резултат на повече от 120 години, посветени на
молитва, изучаване, молитва, размишляване, молитва... С други думи, те са резултат
на адвентния растеж „в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус
Христос” (2 Пет. 3:18).
Написахме тази книга, съзнавайки, че някои ще попитат наистина ли доктрините
са толкова важни във века, когато хората се борят за оцеляване; когато техническият
напредък разтърсва света; когато християнството напразно се опитва да прогони призрака на бедността, глада, потисничеството и невежеството. И все пак...
Написахме тази книга с дълбокото убеждение, че всички доктрини, ако бъдат
правилно разбирани, ни насочват към Него – Пътя, Истината и Живота – и затова са
изключително важни. Доктрините разкриват същността на Бог, на Когото служим. Те
тълкуват събития, минали и настоящи, давайки ни чувство за реалност, за нашето място и за причината на съществуването ни във Вселената. Те описват целите на Бог в
Неговите постъпки. Доктрините са ръководство за християните, което ги прави стабилни, тъй като в противен случай те биха се ръководили единствено от променливите
си чувства. Доктрините дават сигурност в едно общество, което отрича абсолютното;
дават храна на човешкия разум и поставят стремежи, които вдъхновяват християните
и ги подтикват към добри дела.
Написахме тази книга, за да подбудим адвентните вярващи към по-задълбочена
връзка с Христос чрез изучаване на Библията. Да опознаем Бог и Неговата воля е жизненоважно в този век на измама, доктринален плурализъм и апатия. Това познание
е единствената гаранция на християнина против тези, които ще дойдат „като свирепи
вълци”, ще говорят извратено, за да унищожат истината и да разрушат вярата на Божия народ (вж. Д.А. 20:29, 30). Особено в тези последни дни, за да не бъдем „блъскани
и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда” (Еф. 4:14), ние трябва да имаме правилна представа за Божия характер, управление и намерения. Само
тези, които са укрепили разбиранията си с библейската истина, ще могат да устоят в
предстоящия последен конфликт.
Написахме тази книга, за да помогнем на всички, които са заинтересувани и искат
да знаят в какво вярваме. Това изследване, написано от адвентисти, не е само показване на фасадата. Внимателното му разглеждане би довело до по-голямо желание за
разбиране на Божия спасителен план и на събитията, които предстоят.
Написахме тази книга най-вече защото осъзнаваме, че доктрините, водещи ни до
Христос, имат три основни цели: 1) наставляват църквата; 2) съхраняват истината и
3) представят евангелието в цялото му богатство. Истинските доктрини изискват нещо
повече от обикновена вяра – те призовават за действие. С помощта на Светия Дух
християнските учения се превръщат в чудесни дела. Само истинското познание за Бог,
Божия Син и Светия Дух е спасително. Това е и темата на тази книга.
От издателите
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