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Meg van írva minden jelentős vallás szentkönyvében, hogy amikor eljő a teljesség, Isten
szétválasztja az emberiséget. Az egyikre örök szenvedés vár, ők, akik nincsenek benne az
életkönyvében, mert a Sátán szolgálatában álltak. A másiknak pedig örök életet ígért a Seregek
ura, ők a választottak, akik Istenben hisznek és hűek hozzá mindörökké.

A választottakat az átlagember nem képes megkülönböztetni a többi embertől, főleg nem az,
aki test szerint ítél. Sok ember tartja magát választottnak, valójában azonban a választottak
kételkednek ebben a legjobban.

A választottak elkülönítése az ördögi társaiktól az evangéliumok által hirdetett elragadtatással
történik meg, Isten titkának beteljesítése a történelemben megtapasztalható legnagyobb
csodával veszi kezdetét. A szétválasztást maga a Bárány hajtja végre úgy, hogy eljövetelének
dicsősége felemeli a testben élő halandóembereket halhatatlan testbe, átadva őket az
örökkévalóságnak. Ez van megírva a szentírásban, ha közületek sokan nem így ismeritek az
ígéretet és az örömhírt, akkor tudjátok meg, hogy megtévesztettek lettetek.

Ma már sokan hirdetik az önmegváltás igéjét, sőt egyre több önjelölt próféta erősítgeti az
embereket, hogy ne várják a megváltójukat, de éppen a megváltó figyelmeztetett mindenkit,
hogy ennek így kell lennie. A sátán elhívja az övéit, a Bárány pedig elhívja azokat, akik az ő
akoljába valók. A választottakról nem lehet testi jegyeket mondani, azonban egészen biztosan
van néhány aspektus, amely jellemzi őket.

A választottak először is igyekszenek megismerni és követni a Bárányt, mindennél jobban
bíznak megváltójukban. Sem Istenben, sem a Bárányban való hit nem csupán azt jelenti, hogy
elfogadja, hogy ők léteznek, mert erről az ördög szolgái közül is sokan így gondolkodnak.
Bennük hinni azt jelenti, hogy törekedni arra, hogy az ő tanításaik szerint éljenek. A választottak
lehet, nem ismerik, de szomjazzák az igazságot, legalább keresik mindenben a békét, az
erkölcsöt és a szeretetet.
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A választottakat is néha megtéveszti az ördög, azonban előbb-utóbb mindig visszatalálnak a
helyes útra. Az ember, aki mindenféle tudás illúziójában él, de megtévesztett jobb, ha a
szentírások alapján megméri azt a tudást, amire tanították. Ha nem teszi, önmagát fosztja meg
a megváltástól és előbb-utóbb magára veszi a sátán pecsétjét. Ha a megtévesztett saját hitével,
vagy tudásával ellentétes, de igaz tanítást kap, de nem ismeri fel annak igazságát, illetve
megveti azt, biztosan megtévesztett lett. Aki viszont az új tanítást megismeri és összeveti a
szentek tanításaival, és követi, ha az igaz, akkor az az ember megtisztul.

A választottak szentséget látnak az igében, a megtévesztettek üzletet. A választottak tanítanak
az ige által, a szentségtelenek pedig vádolnak vele. A választottak a lemondást, megbocsátást
keresik, a gyalázatosak pedig elveket, amelyekhez ragaszkodni lehet, amelyekkel
gyarapodhatnak anyagilag.

A választottak készen állnak arra, hogy segítsenek másokon, az ördögfiókák készen állnak
arra, hogy megalázzák a gyengéket. A választottak áldoznak azért, hogy elvegyék kételyét,
hogy gyógyítsák mások testét, lelkét, a nyomorultak mindenkitől áldozatot várnak saját
előmenetelükhöz. Amíg a választottak megoldást keresnek, a többiek kifogást arra, hogyan
szolgáljanak bárkit is.

A választottak hirdetik a világban Isten és a Bárány örömhírét és tanításait, a sátán küldöttei
szégyellik, vagy tagadják Istent az életükben. A választottak felelősséget vállalnak egymásért, a
bukottak még saját magukért sem akarnak felelősséget vállalni.

A választottak életében első helyen az Isten áll, s ennek a világnak semmilyen teremtményéhez
nem ragaszkodnak, életük célja Istennek való önzetlen szolgálat. A választottak nyíltak, hogy
életük bármely pillanatában éri őket az ítélet, méltók lehessenek az Életre, ők mindennél jobban
várják a Bárány eljövetelét, s ebben a várásban soha nem csüggednek el.

Az krisztusvárás.hu-t sok farkas látogatja. Sokakat sért a cikkek tartalma, mert felfedezték
benne a saját gyengeségüket. A világ változott, de az ősi törvények nem. Aki képes ennek
igazságát felismerni, nagy eséllyel a választottak között van. Ezek a cikkek nem azokért íródtak,
akiket gyötörnek a kérdések, mégsem képesek elfogadni az igazságot, hanem azokért, akiknek
mindennél jobban vágynak arra, hogy visszataláljanak az ősi útra.
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