NEJLEPŠÍ KARIÉRNÍ PŘÍLEŽITOST VŠECH DOB – PRO VÁS!
Zastavte se a poslouchejte!
Máme pro vás a pro vaši rodinu úžasně dobrou zprávu. Někdy v budoucnu se Ježíš z Nazaretu stane světově
prvním úspěšným super vládcem. Naprosto zreorganizuje lidskou společnost a vytvoří na zemi mír takový,
jaký všichni chceme.
Pod Ježíšovou vládou už nebudou žádné války, žádný hlad; žádná další vražda, znásilnění nebo krádež;
žádný alkoholismus a deprese; žádné rozvody a žádná chudoba.
Zní to příliš dobře, než aby to byla pravda? Bůh, Stvořitel všech věcí, osobně slíbil, že pro celé lidstvo přijde
zlatý věk. Slibuje to od doby, kdy poprvé umístil člověka na naši zemi. Příchod té doby slavného míru a
prosperity je zaručen.
To, co vám bylo právě řečeno, je jádrem křesťanského evangelia. Velmi pravděpodobně jste o tom ještě neslyšel.
Téměř před 2 000 lety přišel Ježíš, aby oznamoval dramaticky důležitou dobrou zprávu o budoucí božské
vládě na zemi. Vrací se, aby převzal svůj úřad super vladaře – a nyní provádí nábor mužů a žen, aby mu pomáhali při správě jeho nadcházejícího Království. Chce, abyste byl v tomto Království vladařem.
Jaká tragédie by to byla, kdybyste dovolil, aby vás minula tato největší ze všech kariérních příležitostí. Můžete tak snadno opominout informaci, kterou jste právě dostal. Ale nedělejte to. Udělejte laskavost pro sebe
a pro svou rodinu. Ověřte si fakta. Mohli jsme vám právě předat největší kousek Pravdy, kterou jste kdy
slyšel!
Bylo období, kdy jsme nevěděli, že Ježíš chce už nyní vychovávat muže a ženy pro pozice ve světové vládě
nadcházejícího Nového věku na zemi. Když jsme to zjistili, naše životy byly radikálně změněny. Chceme
se s vámi podělit o to, co jsme zjistili ohledně křesťanského evangelia – dobré zprávy o Boží nadcházející
světové vládě.
Pokud nás kontaktujete na níže uvedené adrese, ukážeme vám zdroj našich informací. Potom budete schopni
vypátrat, že to, co říkáme, je pravdivé.
Neotálejte. Neignorujte nás úplně. Nezapomeňte, že Bůh chce, abyste pomáhali vykonávat světovou vládu
s jeho Synem Ježíšem, až se vrátí.
Nemůže existovat žádná větší pocta. Je pro vás nejvyší čas, abyste se připravovali, s Boží pomocí, na tuto
zodpovědnost. Vaše školení bude vyžadovat testování a zkoušení, které zajistí, aby vaše povaha a bezúhonnost byly mimo podezření. Bůh nehodlá dovolit, aby zkorumpované vládnutí pokračovalo kdekoliv na zemi,
jakmile se Jeho syn ujme svého postavení.
Jednejte hned! Zjistěte více o křesťanské dobré zprávě. Přichází mír. A můžete pomáhat, aby byl dosažen.
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