Viso 180:
Andy Esche
asmens liudijimas
MissingPets.com
įkūrėjas
1. Mano vardas yra

2.

3.

4.
5.

6.

Andy Esche,
steigėjas
missingpets.com.
Per mano
gyvenime, Dievas
davė man dvi
vizijas padėti
ţmonėms.
Pirmasis vizija
buvo
missingpets.com,
1997 m.
Antrasis vizija
buvo "Atlikta
180" 2004.
Ateinančius
keletą sekundţių,
aš aptarti abiejų
vizijos.
Šis klipas
pagrindinis
tikslas vis dėlto
pasidalinti su
jumis visiškai
180 viziją.

7.
8. 1997 M., mes

buvo apsilankę
mano įstatymai,
New Jersey.
9. Mes paėmė šuo
su mumis.
10. Nekilnojamojo
turto agentas
buvo parodyta
savo namus ir
atgal vartų
neapibrėţta.
11. Mes grįţo namo
po rodyti.
12. Šuo pabėgo per

atvirą vartų.

13. Mes ieškojote per
kelias minutes ir
rasti savo su
Vokietijos
Pastoris.

14.
15. O vairuotojo

namuose,
supratau, kad
reikia būti
geresnis būdas
rasti trūkstamą
augintiniai, nei
registravimo
fliers telefono
polius.
16. Nors kelionės į
turnpike
Pensilvanijos,
Dievas davė man
viziją,
missingpets.com
dešimt mylių į
rytus nuo
Springfield,
Pensilvanija.
17. Vizija buvo labai
intensyviai ir
tęsėsi keletą
minučių.
18. Manau, kad
Dievas buvo
intensyviai
nulemto
pradedant
projektus, bet
niekada apdailos
juos įpročiai.
19. Dievas norėjo
įsitikinti, kad aš
galėtų paseks su
missingpets.com.

20.
21. Antrasis vizija yra
pagrindinis
tikslas šį vaizdo
įrašą.
22. Dievas davė man
vizija "Atlikta
180" 2004.
23. Mano tėvas
ministered
kaliniai kalėjimo
ministerium per
daugelį metų.
24. Aš visada norėjo
padaryti kaţką

panašaus, bet
neturėjo drąsos.
25. 2004 M.
pavasarį, aš buvo
jojimo autobusų
ţemyn į
Cincinatis kelių
Winton. Kaip mes
vyko pavasario
Grove kapinės,
aš pajuto Dievo
pasakyti man
"Rašyti tai".

26.
27. Aš įsikabinti

keletas
popieriaus iš
mano portfelį ir
pradėjo rašyti
ţodţiai, kaip
Dievas davė
man.
28. Iki to laiko, aš
turiu dirbti,
Dievas davė man
"Atlikta 180".
29. "Atlikta 180" yra
pamokslai, kuris
trunka 180
sekundţių.
30. "Atlikta 180"
tikslas — padėti
ţmonėms,
įsitikinkite, kad
jie bus eiti į
dangų, kai jie
miršta.

31.
32. Aš pamokslavo

"Atlikta 180" ne
miesto
Evangelijos
misijos į
Cincinatis poros
metų.
33. Kiekvieną kartą,
aš pamokslavo,
norėčiau padaryti
neesminius
pakeitimus
lengviau
pamokslai srauto.
34. 2006 M. kovo 29
d. jaučiausi, kad
"Atlikta 180"
reikalauja
daugiau
pakeitimų.

35. Nuo dabar, aš tik

jį vairuoti
šeštadienį vakare
paslauga
spausdinti ir
pamokslavo, jis.
36. Maţai aš ţinau,
kad Dievas buvo
tobulumo į
pamokslai dėl
kitos prieţasties.

37.
38. 2006 M. kovo 30

d. wezwałem
mano tėvas
ligoninėje.
39. Jis buvo širdies
problemų metus.
40. Jis naujas ¹irdies
ritmo
reguliatoriaus,
įdėti.
41. Jis vis dar silpnas
iš operacijos.
42. Aš bandė kalbėti
apie nieko, bet jo
sveikatos
problemų išlaikyti
savo proto,
orientuota į
kaţkas teigiamo.
43. Tačiau ji neveikia
šiuo metu.

44.
45. Daddy man

pasakė, kad jis
ne manote, kad
jis ketina
padaryti iš
ligoninės šiuo
metu.
46. Praeityje, aš
visada girdi uţ jį.
47. Dievas būtų
uzdrowił jį ir
gauti jį iš
ligoninės ir viskas
bus gerai.
48. Bet aš negalėjo
padaryti šį kartą.
49. Kiekvieną kartą,
kai aš girdi mano
modlitwach
atrodė, kad
pasiektų
aukščiausią ribą,
ir sustabdyti.

50.

51. Per pastaruosius

8 metus aš gavau
telefono
skambučius, in
the middle of
naktį, pasakojo,
dvi valandas
vairuoti į
ligoninę, nes
mano tėvas buvo
mirti.
52. Ji gavo iki taško,
kur aš galėtų
pereiti kiekvieną
kartą, kai
telefonas rang.
53. Aš tiesiog
negalėjo padaryti
anymore.
54. Vadinasi, šį
kartą,
nusprendţiau
atleiskite Daddy.

55.
56. Sakiau mano

tėtis, kad aš
mėgo ir padėkojo
jam labai
gyvenimą.
57. Mano tėtis buvo
mano sektinu
pavyzdţiu ir
herojus.
58. Mes turėjo didelę
gyvenimo kartu.
59. Mes mūsų
galutinis pokalbį
kelis kartus, todėl
nebuvo jokio
nebaigtų tarp
manęs ir mano
tėtis.
60. Aš perdavė
telefonas mano
ţmona ir sūnus ir
pasakė jiems,
kad aš maniau tai
buvo paskutinį
kartą jie būtų
kalbėti su mano
tėvas ţemėje.

61.
62. Jie pasakė jam,

jie mėgo ir buvo
girdi uţ jį.
63. Telefonas jie
įteikė man.
Paskutinis

dalykas, mano
tėvas niekada
man pasakė,
buvo, kad jis myli
mane, jis buvo
didţiuotis mane ir
kad jis nenorėjo
man liūdna.
64. Maniau, kad sau
"kaip esu aš
turėjo tai
padaryti?"
65. Tačiau, aš nuolat
kad sau, nes aš
pajuto, kad buvo
jau paklausiau
pakankamai
patarimo vieną
eksploatavimo
laiką.
66. Vietoj to, jam
pasakė, "gerai" ir
hung up telefono.

67.
68. Kitą dieną, mano

sesuo pakvietė ir
davė man
naujienas.
69. Mano tėvas
turėjo przeminal.
70. Ji sakė, kad
slaugytoja
skaičiau Bibliją
jam penktadienį
ryte.
71. Keletas akimirkų
vėliau, pačios
slaugytoja
gyveno iki savo
kambaryje ir
pastebėjau, kaip
taikiai jis buvo
miega.
72. Tačiau ji paţvelgė
į savo širdies
monitorių, ir
pastebėjau, kad
ji buvo butas.

73.
74. Į slaugytoja

pasakė ji atėjo ir
davė mano tėvas
Buθinys ant
pieres.
75. Į slaugytoja
pasakė ji tikėjosi,
kad buvo gerai su
mumis.

76. Tai buvo gerai su
manimi.

77. Jei kas nusipelno
Bučinys, kaip jis
gyveno savo
gyvenimą, tai
buvo mano tėtis.

78.
79. Kaip aš sėdi on

the side of verkti
lova, tai įvyko su
manimi kaip
unikalus šios
dienos buvo.
80. Kaip aš maniau
apie mano 41
metų ţemėje:
darţelį maţai
lygos beisbolo,
vidurinės
mokyklos,
kolegijos,
santuokos,
tėvystė, aš staiga
suprato, kad
šiandien buvo
pirmoji diena,
kada nors gyveno
ţemėje, kad
mano tėvas ne
pėsčiomis per ji
su manimi.

81.
82. Per mano tėvo

laidotuvėse, buvo
kartų, kad
šaukiantį taip
sunku, aš vos
galėtų kvėpuoti.
83. Tačiau in the
middle of
SUNKIAUSIA
dieną mano
gyvenime, Dievas
sustiprino ir davė
man BEST metu
mano gyvenime.
84. Dievas davė man
stiprumo ir
skaityti mano
tėvas yra duoklė
drąsos ir kartu
"Atlikta 180".
85. Viskas apie
Dievą, yra puiki ir
nuostabi,
įskaitant jo laiko.
86. Toliau

pateikiamas
"Atlikta 180".

87.
88. Kitą 180

sekundţių, aš
noriu įsitikinti,
kad visi ţiūri šį
video vyksta į
dangų kai miršta.
89. Jums gali būti
sveiki dabar,
tačiau vienas iš
šių dienų, mes
visi bus dėl mūsų
mirties lovoje.
90. Mes kova uţ
vieną paskutinis
kvėpavimas.
91. Mes slydimo iš
šiame pasaulyje
ir pereiti į kitą.
92. Mes kiekvienas
sustabdys
atskirai prieš
Dievą.

93.
94. Tuo metu, Dievas
bus siųsti mums
dangus ar
pragaras
amţinumo.
95. Norėčiau naudoti
šią istoriją, kad
padėtų parengti
mus tą dieną.
96. 1985 M., aš
suţinojau aš
Diabetinę.
97. Mano kasdienio
gyvenimo dalis
tikrina mano
cukraus kiekis
kraujyje.

98.
99. Aš rašyti mano

pirštas.
Aš
kraujuoja dėl
bandymo juosta
101.
I stick
skaitiklyje
102.
Skaitiklio
reaguoja su
mano cukraus
kiekis kraujyje
103.
Didţiąją
dalį laiko, kai
kraujuoja dėl

100.

bandymo juosta,
gauti atsakymą.
104.
Tačiau
kartais I
kraujuoja ant
juostelės ir gauti
jokio atsakymo.
105.
Aš turiu
pasiimti iš
skaitiklio ir mesti
jį į Šiukšlinę.

106.
107.

Tai
varginantis 2
prieţasčių.
108.
Numeris
vienas: Tai
bandymo juostos
yra labai
brangūs.
109.
Numeris
du: aš iškirpti
save ir nuleidus
kraują, be
prieţasties.
110.
Kai
skaitiklio neturi
reaguoti, ji
primena Jėzaus
Kristaus

111.
112.

kodėl?
Nes pirmą 24
metų mano
gyvenime, taip
maniau gyveno,
ir kalbėjo sumušė
širdyje Dievą.
113.
Jėzus
buvo
kankinamas,
nukryţiavimo ir
nuleidus kraują,
todėl aš, kad aš
galėtų nuveikti į
dangų, kai aš
mirti, bet jis buvo
gauti ne
atsakymą nuo
manęs.
114.
Per tuos
24 metų, Jėzus
galėjo pasakyti,
apie mane
115.
"Kalbant
apie Andy Esche
yra susirūpinęs,
aš nukraujintos

ne prieţasties."

116.
117.

Kiekvieną
langelį srovės
imtuvo intarpų
bandymas yra
atmetimo data.
118.
Jei jūs ne į
kraujo atmetimo
data, turi išmesti
juos visus vistiek
119.
Jei aš
pasiekė savo
"išmesti data" be
reaguojant į
Jėzaus Kristaus,
kraujo, Jėzus
būtų turėti
išmesti man.
120.
kodėl?
Nes bus nieko
įrašyta the Lamb
knygoje
gyvenimas
apsaugoti mane
stovėti prieš
Dievą, tik kai
Judgment Day.

121.
122.

Kaip
testas
juostelėmis,
buvau labai
brangūs.
123.
Biblija
sako, kad aš
buvo nupirkti su
kaina.
124.
Kaina
buvo gyvenimo ir
kraujas Jėzaus
Kristaus.

125.
126.

Galite
paţvelgti į šio
bandymo juosta
ir pamatyti, kad
aš nukraujintos,
tikisi gauti
atsakymą.
127.
Tačiau,
nes jis neatsakė į
mano kraujas, tai
nenaudinga man.
128.
Aš turiu
pasiimti iš
skaitiklio ir mesti
jį į Šiukšlinę.

Taip pat
daug ţmonių ţino
apie Jėzų arba
girdėjote apie
Jėzaus kraujas.
130.
Tačiau jei
jums "Atsakyti Į"
Jėzus, ten bus
kraujo būti nieko
įrašyti į Lamb
knygoje
gyvenimo
apsaugoti jus
Judgment Day,
kai jūs tik prieš
Dievą.
131.
Tą dieną
artėja mus visus.

129.

132.
133.

John
skyriaus 14 Jėzus daro du
dalykus: jis
suteikia mums
paveikslėlį
dangaus ir
pasakoja, kaip
gauti ten.
134.
Jono 14: 2
-3
135.
Jis pasakė
"yra mano tėvo
namus daug
dvarus:
136.
Jei jis
buvo ne taip, aš
būtų jums sako.
137.
Ir aš ten
paruošti vietą
jums.
138.
Ir jei aš
einu, ir paruošti
jums vietą, aš
vėl, ir gauti jus
pas save.
139.
Taip, kad
kai aš, gali būti
taip pat.

140.
141.

Pasaulyje
sako, yra daug
būdų į dangų, bet
tai, kad ne ką
Jėzus sakė JOHN
14: 6.
142.
John 14: 6
143.
Jėzus
sakė: Aš taip,

kaip, tiesą ir
gyvenimo: niekas
ateis pas tėvo,
išskyrus per ME!

144.
145.

Romėnų

kelių:
Romansas
knygoje, yra
keturi
slapyvardis,
ţinomas kaip
Romos Road. Tai,
ką jie sako:

146.

147.
148.
149.

ROM 3: 23
Kiekvienas
turi zgrzeszył ir
sumaţėjo nuo
šlovės Dievo.

150.
151.
152.

ROM 6: 23
Bausmė
uţ nuodėmę yra
mirtis, bet Dievo
dovana yra
amţinąjį
gyvenimą.

153.
154.
155.

ROM 5: 8
Dievas
įrodo, kad jo
meilę mums
šioje, nors mes
net buvo
nusidėjėliai,
Kristus mirė uţ
mus.

156.
157.

Romansas

10: 9
"Jei jūs
pripaţinti su savo
burna, kad Jėzus
yra Viešpats, ir
manote, kad jūsų
širdis kad Dievas
iškėlė jį iš mirę,
jums bus
įrašytas"

158.

159.
160.

Saugomi
nuo kas?
161.
Įrašyti iš
pragarą.
162.
Išgelbėti
nuo Dievo teismo
163.
Išgelbėti

nuo Dievo
gniewu.

164.
165.

My name
is Andy Esche
166.
ir aš
pripaţinti, kad
Jėzus Kristus yra
mano Viešpats ir
Zbawco.
167.
ir aš tikiu,
kad Dievas iškėlė
jį iš mirę.
168.
Todėl,
pasak Dievo
paprasta paţadą,
romėnai 10: 9,
kai miršta, aš
einu į dangų.
169.
Laiko
reaguoti į Jėzaus
Kristaus kraujo
yra šiandien!

170.
171.

Būtų
visiems, prašome
uţdaryti savo
akis
172.
Pasaulyje
nori, kad manau,
kad svarbiausių
dalykų, kurie
vyksta Hollywood
Vašingtone ir
Niujorke.
173.
Bet aš
garantuoti, kad
Dievo akyse yra
jums dabar,
laukia Norėdami
pamatyti, ką jūs
ketinate daryti
per ateinančius
30 sekundţių.
174.
Jei ţiūrite
šį vaizdo įrašą ir
norite padaryti
100 procentų
įsitikinęs, kad jūs
ketinate dangaus
kai miršta, tada
pakartokite tai
paprasta malda
po manęs:

175.
176.

Ţemiau
yra Sinner's
malda į gauti

Jėzaus Kristaus
kaip Domini
Zbawiciela, kad
jums bus eiti į
dangų, kai
miršta:
177.
Gerbiami
Jėzus,
178.
Aš
zgrzeszyli.
179.
I pagal
savo įstatymus, ir
I 'm sorry.
180.
Prašau
atleisk man uţ
mano nuodėmes.
181.
Aš
sutinku, kad jūs
kaip mano
Viešpats ir
Zbawiciela.
182.
Manau,
kad Dievas iškėlė
iš mirę.
183.
ir tikiuosi
gauti mane į
dangų, kai aš
mirti.
184.
Thank you
Jesus, Amen.

185.
186.

Būtų
visiems, prašome
atidaryti savo
akis?
187.
Jei jūs tik
girdi, kad malda,
tada Sveikiname!
188.
tik jūs
atlikote
svarbiausių
sprendimą savo
gyvenimą.
189.
Jėzus
pasakė, jei man
pripaţinti prieš
vyras, aš bus
pripaţinti jums
prieš Dievą.
190.
Taigi, jei
jūs pripaţinti,
kad Jėzus Kristus
yra jūsų Viešpats
ir Zbawiciela, aš
noriu padaryti
tris dalykus:

191.
192.

Number

One: Pradėti
lankyti baţnyčios,
kad mano Biblija
yra Dievo ţodis.
193.
Numeris
du: Pasakyk
pastorius tiesiog
priimti kaip savo
Domini
Zbawiciela Jėzaus
Kristaus.
194.
Nr trys:
Gauti Biblijos ir
perskaityti Jono
Evangelija. Tai
padės jums
suţinoti, Jėzaus
Kristaus.

195.
196.

Leiskite
man jus palikti su
viena galutinis
mintis:
197.
Jei
priimate Jėzaus
Kristaus kaip
savo Domini
Zbawiciela, šiame
pasaulyje yra tik
po velnių jūs
kada nors ţinote.
198.
Jei
nesutinkate,
Jėzaus Kristaus
kaip savo Domini
Zbawiciela, šiame
pasaulyje yra tik
dangus, jūs kada
nors ţinote.
199.
Thank you
for ţiūrėti ir
Dėkojame jums,
kad pranešėte
man kalbėti.

200.

Namuose

