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Wydawnictwo
 „Znaki Czasu”

Ernest Bruce Price urodził się w 1932 roku
w Australii. Ukończył Australasian Missionary
College. Jest autorem kilku książek.
Jako nauczyciel i duszpasterz szczególnie
interesował się problematyką związaną

ze świadkami Jehowy, a także biblijną archeologią i biblijną
chronologią. Dzięki osobistemu świadectwu pozyskał
do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ponad 200 osób
wyznania jehowickiego. Ze swoimi wykładami gościł w ponad
40 krajach świata. Przed przejściem na emeryturę w 2001 roku,
był pastorem zboru adwentystycznego w Sydney, gdzie ochrzcił
ponad 250 osób. Rzeczą znamienną jest to, że pierwsza
i ostatnia osoba, którą ochrzcił
w tym zborze, była wcześniej
świadkiem Jehowy.
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Dodatek A

LUDZIE NADZIEI…

Adwentyści dnia siódmego tworzą Kościół chrześcijań-
ski, którego korzeni ideowych należy szukać w czasach apo-
stolskich oraz XVI-wiecznej wielkiej reformacji. Historycz-
nie Kościół ten pojawił się w połowie XIX wieku. W 2009
roku miał 16,3 mln wyznawców (nie licząc dzieci i sympa-
tyków) i obejmował swą działalnością 206 krajów.

Doktryna i posłannictwo
Adwentyści opierają swoją wiarę w Boga na słowach

i naukach Jezusa Chrystusa, które zostały zapisane
w Biblii (Piśmie Świętym), księdze natchnionej przez
Ducha Świętego.

WIARA oznacza całkowite zaufanie Bogu i przyjęcie
Jego zbawienia. Ten rodzaj ufnej wiary jest fundamentem
wyznawanych przez adwentystów zasad. Żywe relacje
z Bogiem (przyjaźń z Nim) są podstawą ich wiary.

BIBLIA zawiera istotę prawdy o Bogu. Duch Świę-
ty natchnął pisarzy, by objawili prawdziwy charakter
Boga i Jego wolę zbawienia każdego człowieka. Biblia
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wyjaśnia naturę Boga i wskazuje na sposób zachowa-
nia Jego naśladowców, wynikający z więzi z Nim.

EWANGELIA. Istotą poselstwa adwentystycznego
jest ewangelia — Boża dobra nowina o zbawieniu. Poprzez
śmierć Jezusa na krzyżu ludzie mogą nawiązać więź z Bo-
giem, zaufać Mu i przyjąć dar życia wiecznego.

STWORZENIE. Stworzyciel wszechświata ukształ-
tował nasz świat w ciągu siedmiu dni. Koronnym dzie-
łem aktu stworzenia jest człowiek stworzony na obraz
i podobieństwo Boże. Na zakończenie dzieła stworzenia
Bóg ustanowił dzień siódmy, sobotę, pamiątką Jego twór-
czej mocy.

SOBOTA. Siódmy dzień tygodnia to sobota. Został
on ustanowiony jako przypomnienie, iż Bóg jest tym, któ-
ry stwarza i zbawia. Jest to dzień, w którym Bóg szcze-
gólnie zaprasza wszystkich, by przyszli i świętowali ra-
zem z Nim. Jezus świętował sobotę, gdy był na ziemi,
a adwentyści podążają za Jego przykładem, przestrze-
gając w ten sposób czwartego z dziesięciu biblijnych
przykazań.

DRUGI ADWENT. Adwentyści żyją w oczekiwaniu
na powtórne przyjście Chrystusa. Będzie ono — jak za-
powiedział Zbawiciel — rzeczywiste, widzialne i ogólno-
światowe. Nie ustalają żadnej daty tego wspaniałego
wydarzenia. Gdy Jezus powróci, zabierze do swego kró-
lestwa wszystkich, którzy odpowiedzieli na Jego ofertę
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przyjaźni i zbawienia, przyjmując Go za swego Pana
i Zbawiciela.

ŻYCIE PO ŚMIERCI A PRZYSZŁOŚĆ. Stan
śmierci jest według nauki Pisma Świętego stanem nieby-
tu i nieświadomości. Ludzie zmarli po prostu zasnęli
na jakiś czas. Ci, którzy zaufali Jezusowi, zostaną pod-
czas Jego powtórnego przyjścia wzbudzeni do życia
wiecznego. Natomiast ci, którzy odrzucili Jego dar życia
wiecznego lub zlekceważyli prawość, zostaną wraz z sza-
tanem unicestwieni, a zło i grzech już nigdy nie powrócą
na ziemię. Na świecie zapanują pierwotna harmonia
i szczęście.

CHRZEST. Ci, którzy wybrali Bożą drogę życia,
przypieczętowują swoją decyzje poprzez świadomy akt
chrztu (zanurzenie w wodzie), biorąc za przykład Je-
zusa.

ZDROWIE. Adwentyści zawsze wierzyli, że zdrowie
fizyczne jest ściśle związane ze zdrowiem duchowym.
Zdrowy styl życia uważany jest przez nich za jeden
z istotnych elementów praktycznego chrześcijaństwa.
Dlatego prowadzą szpitale, kluby zdrowia, poradnie ro-
dzinne, antyalkoholowe, antynikotynowe i antynarko-
tykowe.

EDUKACJA. Kościół adwentystyczny posiada jeden
z największych systemów edukacji na świecie wśród Ko-
ściołów protestanckich. Poprzez szkolnictwo adwentyści
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służą społeczeństwu, zapewniając edukację na wszyst-
kich poziomach.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ. Poprzez
działalność prowadzoną przez Adwentystyczną Agencję
Pomocy i Rozwoju (ADRA), a w Polsce Chrześcijańską
Służbę Charytatywną (ChSCh), Kościół adwentystyczny
oferuje praktyczną pomoc tym, którzy znaleźli się w po-
trzebie, troszcząc się o biednych i poszkodowanych.

DZIELENIE SIĘ NADZIEJĄ. Adwentyści prze-
kazują innym nadzieję poprzez koncentrowanie uwagi
na jakości życia. Osobiste opowiadanie o nadziei w Chry-
stusie jest istotnym aspektem ich wiary. Dzielą się też
dobrą nowiną poprzez działalność wydawniczą, radiową,
telewizyjną i internetową.

KONTAKTY. Kościół adwentystyczny utrzymuje
przyjazne kontakty z innymi Kościołami chrześcijański-
mi. Jego sytuację prawną w Polsce reguluje Ustawa
z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa do Ko-
ścioła Adwentystów Dnia Siódmego (Dz. U. nr 97, 23 VIII
1995, poz. 481, z późn. zm.).

Więcej informacji na temat Kościoła
znajdziesz w internecie na stronie

www.adwent.pl
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Dodatek B

DWIE WERSJE
DEKALOGU

Wbrew pozorom w chrześcijaństwie powszechnym nie
jest znana oryginalna, to znaczy biblijna treść dekalogu (dzie-
sięciu przykazań Bożych), taka, jaką Pan ogłosił na górze
Synaj, lecz jego treść zniekształcona, a nawet sfalsyfikowa-
na. Stwierdzenie to może wydawać się szokujące, ale tak jest
w rzeczywistości. Dokonajmy porównania dwu wersji przy-
kazań Bożych: dekalogu biblijnego i katechizmowego.

Nie trzeba wnikliwych dociekań, aby stwierdzić wy-
stępowanie poważnych formalnych i merytorycznych (tre-
ściowych) różnic między obu wersjami dekalogu. Różni-
ce te są następujące:

1. Usunięcie jednego przykazania Bożego. Przede
wszystkim zauważamy całkowity brak w dekalogu kate-
chizmowym jednego z przykazań Bożych, mianowicie dru-
giego, zabraniającego kultu wizerunków. Przykazanie to
nie jest znane szerokim rzeszom chrześcijan. Tego przy-
kazania biblijnego dekalogu Kościół katolicki, i wiele in-
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nych Kościołów, nie uczy swych wiernych; treść jego zo-
stała całkowicie pominięta i nie znajduje odbicia w na-
uczaniu wielu Kościołów.

2. Zmiana numeracji. Tam, gdzie miało być przyka-
zanie drugie, występuje treść przykazania trzeciego jako
przykazania drugiego. Jest to wynik usunięcia w dekalo-
gu katechizmowym przykazania drugiego.

3. Rozdzielenie przykazania dziesiątego na dwie części
i utworzenie w ten sposób przykazania dziewiątego i dzie-
siątego. W dekalogu biblijnym całe dziesiąte przykazanie
poświęcone jest kwestii pożądliwości; podobnie jak każde
z dziesięciu przykazań odnosi się do odrębnego pod wzglę-
dem przedmiotu i treści zagadnienia moralnego. Wyelimi-
nowanie z wersji katechizmowej przykazania drugiego ogra-
niczyło treść dekalogu do przykazań dziewięciu; z koniecz-
ności więc musiano, celem zachowania liczby 10, dokonać
rozdzielenia przykazania ostatniego.

4. Zmiana treściowa przykazania czwartego, naka-
zującego święcenie soboty. Nakaz święcenia soboty zamie-
niono na ogólny nakaz święcenia dnia świętego, którym
w chrześcijaństwie powszechnym stała się, zwłaszcza
od czasów Konstantyna Wielkiego, niedziela.

Niedobrze się stało, że dekalog został naruszony,
wszak jest to prawo nienaruszalne. Żadne przykazanie
tego świętego zbioru nie może być zniekształcone, a tym
bardziej uchylone (zob. Mt 5,17-19; Jk 2,10).
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Dekalog biblijny
„[1.] Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
[2.] Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej po-

dobizny tego, co jest na niebie w górze i co na zie-
mi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod
ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja
jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący
nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwar-
tego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą;
a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię
miłują i strzegą przykazań moich.

[3.] Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nada-
remno; bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego,
który by wziął imię Pana, Boga swego, nadaremno.

[4.] Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni ro-
bić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie robo-
ty twoje; ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twe-
go, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej robo-
ty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebni-
ca twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bra-
mami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan
niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest,
a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił
Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go.

[5.] Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na
ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
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[6.] Nie będziesz zabijał.
[7.] Nie będziesz cudzołożył.
[8.] Nie będziesz kradzieży czynił.
[9.] Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa prze-

ciw bliźniemu twemu.
[10.] Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani

będziesz pragnął żony jego, ani sługi, ani służeb-
nicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która
jego jest” (Wj 20,3-17 Biblia Wujka).

Dekalog katechizmowy
„1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nada-

remno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźnie-

mu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest” (Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994,
s. 470-471).



KORESPONDENCYJNA
SZKOŁA BIBLIJNA

poleca następujące kursy:

• „Odkrycia”. Kurs ten wprowadza w świat
odkryć wielu ciekawych zagadnień biblijnych
oraz praktycznych zasad codziennego życia.

• „Start w życie”. Szukasz recepty
na satysfakcjonującą przyszłość?
Gdy czujesz się nieco zagubiony,
kurs ten wskaże ci cel i kierunek życia.

• „Zdrowie i rodzina”. Poznasz zasady
dbania o zdrowie ciała, umysłu i ducha,
które leżą u podstaw radości i szczęścia
każdego człowieka oraz całych rodzin.

Wszystkie kursy są bezpłatne i niezobowiązujące!

Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem:
Korespondencyjna Szkoła Biblijna
skr. poczt. 283, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33-812-39-76 lub 508-252-552
faks: 33-812-39-76, e-mail: ksb@adwent.pl
www.ksb.adwent.pl, www.kursybiblijne.pl





Prezentacja protestanc-
kiego ugrupowania, jakim
jest Kościół Adwentystów
Dnia Siódmego. Autor
w przystępny sposób
przybliża czytelnikowi tę
wspólnotę chrześcijańską,
odpowiadając na szereg
pytań związanych z jej
historią, nauką i misją
pełnioną w świecie.
(Wyd. ilustrowane,
s. 43, cena 3 zł).

Obszerna prezentacja
biblijnych zasad wiary
głoszonych przez Kościół
adwentystyczny. W książ-
ce przedstawiono podsta-
wowe prawdy, jakich
nauczał Jezus w całym
objawieniu Bożym.
(Wyd. II poszerzone,
s. 409, cena 25 zł).

Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca

www.sklep.znakiczasu.pl



Historia chrześcijaństwa,
zwłaszcza drugiego tysiącle-
cia, oparta na poważnym
materiale historyczno-biblij-
nym. Odsłania kurtynę niewi-
dzialnego duchowego świata,
w tym obrazy walki dobra
i zła wplecione w historię
ludzkości. Omawia także
prorocze aspekty Pisma
Świętego dotyczące czasów
końca. (Wyd. ilustrowane
— 74 kolor. fot., s. 378+32,
cena 20 zł).

Znakomicie udokumentowa-
na publikacja autorstwa ame-
rykańskiego historyka i teolo-
ga. Książka wprowadza czy-
telnika w zagadnienia proro-
cze, wyjaśniając symbolikę
Apokalipsy św. Jana, i stanowi
współczesny wykład tej naj-
bardziej tajemniczej księgi
Nowego Testamentu (s. 362,
cena 25 zł).

Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca

www.sklep.znakiczasu.pl



Prosta droga zbawienia
przedstawiona przez znane-
go ewangelistę. Autor udo-
wadnia, że zbawienie posia-
da wymiar indywidualny
i nie jest zależne od jakiej-
kolwiek przynależności
konfesyjnej. Świetny język
i wciągająca treść (s. 95,
cena 10 zł).

Niezwykle popularna
ponadwyznaniowa biografia
Jezusa z Nazaretu. W opar-
ciu o cztery ewangelie au-
torka wiernie opisuje życie
i dzieło Zbawiciela świata.
W sposób niemający sobie
równych w literaturze świa-
towej przedstawia Jego
służbę i miłość do człowie-
ka. Milionom czytelników
książka ta pomogła odnaleźć
nowe wartości w życiu
i prawdziwą radość
(s. 608, cena 26 zł).

Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca

www.sklep.znakiczasu.pl
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Fascynująca historia apo-
stoła Pawła, wielkiego
misjonarza. Jego życie
naznaczone było krzyżem
doświadczeń, o którym
tak chętnie opowiadał, ale
też i mieczem nienawiści,
który za nim podążał.
Cena 19 zł.

Autentyczna opowieść
o niemieckiej rodzinie,
która w czasach II wojny
światowej postanowiła
pozostać wierna swym
religijnym przekonaniom,
bez względu na grożące
jej za to konsekwencje.
Cena 22 zł.
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Prawdziwe historie ludzi
zniszczonych przez różne
okoliczności życia i odro-
dzonych przez miłość Bożą.
Każda z tych historii będzie
Cię prowadzić do wiary w
Potęgę, która jest większa
niż Ty. Sięgnij po książkę,
która mówi o pełnym sensu
i znaczenia życiu!
Cena 18,00 zł.

Prawdziwa historia żołnie-
rza z czasów stalinow-
skich, który z powodu
swoich przekonań religij-
nych stanął wobec do-
świadczeń, jakie próbowały
jego wiarę do granic możli-
wości. Cena 17 zł.
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Jako syn milionera, Doug
Batchelor miał wszystko,
co można kupić za pienią-
dze — wszystko prócz
szczęścia. W końcu posta-
nowił bawić się życiem, póki
zupełnie się nim nie znudzi,
a potem odejść z fasonem.
To, co wydarzyło się potem,
można uznać za prawdziwy
cud. Cena 13 zł.

Autor książki twierdził, że
nigdy nie zostanie duchow-
nym. Jednak Bóg miał
dla niego inny plan, a jed-
nocześnie pokazał, że ma
spore poczucie humoru.
Wyprawił Curta DeWitta
w zaskakującą i niesamo-
witą podróż, która dopro-
wadziła do tego, że został...
misjonarzem pracującym
z młodzieżą w Kenii!
Cena 15 zł.



Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca
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Autor opowiada o swoim
życiu od biednego i źle
uczącego się chłopca do or-
dynatora neurochirurgii dzie-
cięcej i naukowca w jednej
z najbardziej prestiżowych
klinik Stanów Zjednoczonych.
Cena 15 zł.

Poruszające świadectwo
osób, dla których życie stra-
ciło sens. Wszystko, co ich
otaczało, było pogrążone
w ciemności. Próbowali
rozwiązać swoje problemy,
ale wysiłki te zawodziły
do momentu, gdy pojawił się
On. Dziś mogą powiedzieć
z całą pewnością: Jezus jest
rozwiązaniem! Opisane przy-
padki przeżyć ludzi w połą-
czeniu z głęboką refleksją
autora mogą stanowić praw-
dziwą zachętę dla wszyst-
kich, którym w tunelu życia
przygasło światło. Cena 5 zł.



Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca

www.sklep.znakiczasu.pl

Czy można poznać Boga
w ciągu pięciu dni?
Morris Venden, znany ame-
rykański teolog i ewangeli-
sta, nie tylko stara się nam
powiedzieć, jak Boga po-
znać, ale też jak utrzymać
z Nim łączność na co
dzień. Książka napisana lek-
kim językiem, przepełniona
wieloma przykładami z życia
oraz głębią duchowej
refleksji. Cena 13 zł.

Książka ta pomoże ci odna-
leźć prawdziwy pokój ducha.
Od wielu lat porusza miliony
czytelników niezwykłą głębią
uniwersalnego przesłania.
Pokój, za którym tęsknisz,
jest bardzo blisko. Sprawdź,
jak to działa. Cena 8 zł.



Szanowany pastor,
mąż i ojciec, Bernie
Anderson, w tajem-
nicy przed światem
walczył z uzależnie-
niem od pornografii
i seksu. Narażony
na kontakt z porno-
grafią od najmłod-
szych lat stał się
ofiarą nałogu, póki
nie pozwolił, by Bóg
go zmienił. Ta książka
oferuje zrozumienie,
wsparcie i fachową
wiedzę, świadcząc
dobitnie o całej prawdzie tego rodzaju nałogu oraz
o tym, jak możesz ochronić siebie i swoją rodzinę
przed zagrożeniem ze strony pornografii. Cena 22 zł.

Wydawnictwo „Znaki Czasu” poleca

Zamówienia na publikacje prosimy kierować pod adresem:
Dział Handlowy Wydawnictwa „Znaki Czasu”
ul. Foksal 8/5, 00-366 Warszawa
tel.: 22-331-98-00, faks: 22-331-98-01
e-mail: zamawiaj@znakiczasu.pl
księgarnia internetowa:

www.sklep.znakiczasu.pl


