
DEN STÖRSTA KARRIÄRMÖJLIGHETEN 

NÅGONSIN – FÖR DIG! 
 

 
 

Stanna upp och lyssna! 

Vi har några fantastiskt goda nyheter för dig och din familj. Någon gång i framtiden kommer 

Jesus från Nasaret att bli världens första framgångsrika super-regent. Han kommer 

fullständigt att omdana det mänskliga samhället och skapa den fred på jorden som vi alla vill 

ha. 

Under Jesu regering kommer det inte längre att finnas krig, inte heller hungersnöd, inga fler 

mord, våldtäkter eller stölder. Inte heller alkoholism och depression; inga fler skilsmässor och 

ingen fattigdom. 

Låter det för bra för att vara sant? Gud, som är Skaparen av allting, har personligen lovat att 

det ska komma en Gyllene tidsålder för hela mänskligheten. Han har lovat det allt sedan Han 

placerade människan på jorden. Ankomsten av den tidsåldern med härlig fred och välstånd är 

garanterad. 

Det du nu just har fått veta är själva kärnan i det kristna Evangeliet. Men det är mycket 

möjligt att du aldrig har hört talas om det förut. 

För ungefär 2000 år sedan kom Jesus för att förkunna de enormt viktiga Goda nyheterna 
angående den framtida gudomliga regeringen på jorden, Guds rike. Han kommer att återvända 

till jorden för att ta upp sitt ämbete som världens super-regent — och redan nu rekryterar han 
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män och kvinnor för att hjälpa honom i att förvalta hans kommande rike. Han vill att du ska 

vara en medregent i det riket. 

Tänk vilken tragedi om du skulle låta denna den största av alla karriärmöjligheter passera 

förbi. Du kan alltför lätt förbise den information du just nu har fått, men gör inte det. Gör dig 

själv och din familj en tjänst. Undersök fakta. För tänk om vi precis har gett dig den största 

Sanning du någonsin har hört! 

Det fanns en tid då vi inte kände till att Jesus ville öva män och kvinnor redan nu för 

ställningar i världsregeringen i den kommande Nya tidsåldern på jorden. När vi förstod det 

förändrades våra liv radikalt. Vi vill dela med oss till dig av detta som vi har upptäckt om det 

kristna Evangeliet – de Goda nyheterna om Guds kommande världsregering, Guds rike. 

Om du tar kontakt med oss så kommer vi att visa dig källan till vår information. Du kommer 

då själv att kunna undersöka om det vi säger är sant. 

Dröj inte. Vifta inte bort oss. Kom ihåg att det är Gud som vill att du ska hjälpa till med att 

förvalta en världsregering tillsammans med Hans Son, Jesus Kristus, när han kommer tillbaka 

till jorden. 

Det finns ingen större ära. Det är nu hög tid för dig att förbereda dig med Guds hjälp, inför 

den ansvarsfulla ställningen. Din övning i detta kommer att innebära utmaningar och 

prövningar för att säkerställa att din karaktär och integritet är bortom misstankar. Gud avser 

inte att tillåta korrumperat styre att få fortsätta någonstans på jorden när hans Son intar sitt 

ämbete. 

Handla nu! Ta reda på mer om de kristna Goda nyheterna. Det kommer att bli fred och du kan 

vara med om att medverka till det. 
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