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ZGROMADZENIE WYBRANYCH
Zgromadzenie Wybranych Boga (gr. ekklesia) tworzy Izrael, podzielony na dwie składowe: Izrael według
ciała wewnętrznego (dom Jakuba, w Starym Przymierzu z Izraelem) oraz Izrael według Ducha (z domu
Jakuba i z pogan, w Nowym Przymierzu z Izraelem). Obie grupy objęte Przymierzami, jednomyślnie
wskazują na Pismo Święte, jako na niezawodny drogowskaz; spisane przez proroków Słowo i Naukę Boga. Droga do współczesnej, domowej Biblii, była jednak długa i pełna sporów. Pierwszym przekładem
Starego Testamentu z języka hebrajskiego na grecki była Septuaginta (nazwę przyjęto od 72 tłumaczy).
Ponieważ Nowy Testament został spisany również w grece (najbardziej rozpowszechnionym języku w
owych czasach) - Słowo mogło dotrzeć do wielu ludzi od początku Okresu Łaski.
Natychmiast też napotkało przeciwników. W roku 382 powstała łacińska Wulgata i kłopoty się nasiliły.
Biblia w tej postaci była dominującą aż do XVI wieku. Niestety, pozostawała księgą elitarną, znaną w całości tylko nielicznym. Dopiero starania Reformacji, wsparte wynalezieniem druku, wydobyły Pismo ”z
zamknięcia” i posłały do adresatów. Dzisiaj Biblia jest dostępna (fragmentarycznie) aż w 1978 językach.
Całą przetłumaczono na 322, zaś Nowy Testament na 758 języków. Szacuje się, że od XIX wieku, wydrukowano 2,5 miliarda egzemplarzy Pisma Świętego.
Wejdźcie przez ciasną bramę; bowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, i wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą; a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do
życia, i niewielu jest takich, którzy ją znajdują.
Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owiec, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Z ich owoców poznacie ich; czy zbierają winne grona z cierni, albo figi z ostu? Tak
też każde dobre drzewo wydaje szlachetne owoce; a skażone drzewo wydaje zepsute owoce. Nie może
dobre drzewo wydawać zepsutych owoców, ani skażone drzewo wydawać szlachetnych owoców. Każde
drzewo, które nie wydaje szlachetnego owocu, zostaje wycinane i w ogień rzucane. Zatem z ich owoców
poznacie ich. (Mt. 7, 13 – 20; NBG).
Teraz zatrzymajmy się nad kanonem, czyli zbiorem Ksiąg Pisma Świętego. Izrael według Ducha (chrystianizm) wyrósł na gruncie Izraela według ciała (judaizmu), wyznaje Boga Jedynego; Boga Abrahama,
Izaaka i Jakóba (od hebr. Jakoba); Boga Biblii. Co dzień karmimy się Jego Słowem, objawionym ludowi
Izraela. Odrzućmy wątpliwości - Żydzi byli i pozostają narodem wybranym Pana. Tak jak i my, chrystianie (Żydzi z Żydów, lub pogan; Hebr. 8, 10; Rzym. 11, 16 - 24; Rzym. 2, 29), tylko przez wybór, drogą
łaski, dostąpiliśmy odkupienia. A Słowo i powołania Boga są niezmienne. Do czego zmierzam? Uczniowie Jezusa Chrystusa posługują się Pismem Starego Testamentu według kanonu palestyńskiego. A dlaczego? Stary Testament należy do dziedzictwa Izraelitów według ciała, zatem tworzą go Pisma żydowskie. Na soborze rabinicznym w Jamni (r.100), ustalono 39 Ksiąg stanowiących kanon judaizmu. A za
Żydami, ten właśnie zbiór oraz 27 (bezspornych) Ksiąg Nowego Testamentu włączono do kanonu chrystiaństwa.
Wreszcie - kościół. Co on oznacza? Kiedy mówimy o kościele, wyobrażamy sobie świątynię, kapłanów,
wiernych... Wyraz ten utożsamia budowlę, albo hierarchię duchownych. A w istocie?.. ”Kościół” wszedł
do języka polskiego od XV wieku za pośrednictwem Słowaków. Pierwotnie oznaczał cmentarz - kostol,
na którym stawiano budowlę o przeznaczeniu sakralnym. Według Wacława Potockiego ”od kości zmarłych wzięły kościoły przezwisko”. Inne źródła wskazują na łacińskie określenie castellum (obóz warowny). Jedno jest niewątpliwe - ”kościół” nie oddaje znaczenia biblijnego słowa ekklesia, które należy przetłumaczyć jako - Zgromadzenie Wybranych (Boga). Ekklesia jest społecznością żywych - nie umarłych.
Mistrzu, widzieliśmy kogoś, kto w twoim Imieniu wyrzuca demony i zabroniliśmy mu, bo nie chodzi za
tobą z nami. A Jezus powiedział do niego: Nie zabraniajcie, bowiem kto nie jest przeciwko wam - jest
przed wami (Łk. 9, 49 – 50; NBG).
Kto zatem, wchodzi w skład Zgromadzenia Wybranych Boga? I kim są wybrani w Jezusie? Gdy Izrael
wychodził z Egiptu, dom Jakuba spośród ludu obcego języka, stał się Juda Jego świętością, a Izrael Jego Królestwem (Ps. 114, 1 - 2). Ogół wybranych Boga, Pismo nazywa Izraelem. Do wybranych należy
dom Jakóba (Izrael według ciała wewnętrznego, zwany potocznie narodem żydowskim). Z ludem tym
zawarto Stare Przymierze; jemu nadano stare Prawo i związane z nim obietnice. Trzeba jednak pamiętać,
że Bóg zmienił Jakóbowi imię na Izrael (I Mojż. 35). Stało się tak dlatego, aby wskazać na kolejny wybór

