The Complete 180:
Личните сведоштво на Енди Esche,
Основач на MissingPets.com
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Моето име е Енди Esche, основач на missingpets.com.
Во текот на мојот живот, Бог ми даде две визии за да им помогнат на
луѓето.
Првиот missingpets.com визија е во 1997 година
Втората визија беше "Целосно 180" во 2004 година.
Во следните неколку мигови, јас ќе разговараат и визии.
Сепак, главната цел на ова видео е споделување на комплетната 180
визија со вас.

7.
8. Во 1997 година, бевме во посета на моите во законите во Њу Џерси.
9. Ние го кучето со нас.
10. На недвижен имот беше агент покажува нивната куќа и остави назад
11.
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отвори портата.
Ние се врати во куќата по покажува.
Кучето избега преку отворена врата.
Ние го бара за неколку минути и ја најде со еден германски овчар.

Додека вози дома, сфатив дека нема потреба да се биде подобар начин
да се најдат исчезнати миленичиња од објавувањето флаери на
бандерите.
16. Додека патувате на Пенсилванија автопат, Бог ми даде визија за
missingpets.com десет милји источно од Harrisburg, Pennsylvania.
17. Визијата била многу силна и траеше неколку минути.
18. Верувам дека Бог прави интензивни бидејќи имав навика да почнувајќи
проекти, но никогаш не завршува нив.
19. Бог сакаше да се осигураме дека ќе следат во текот со missingpets.com.

20.
21. Втората визија е главната цел на ова видео.
22. Бог ми даде визија за "Целосно 180" во 2004 година.
23. Татко ми служат да затвор осудените лица преку Министерството за
многу години.

24. Секогаш сакав да направам такво нешто, но немаа храброст.
25. Во пролетта на 2004 година, јас бев возат во автобус долу Winton пат во

Синсинати. Како што помина Spring Grove гробишта, го почувствував Бога
ми велат "ова Напиши долу".

26.
27. Јас зграпчи некоја хартија од мојот куфер со пари и почнав да пишувам
зборовите, како што Бог му ги даде на мене.

28. Од време добив на работа, Бог ми даде на "Целосно 180".
29. На "Целосно 180" е една беседа што трае 180 секунди.
30. Целта на "Целосно 180" е да се помогне на луѓето да бидете сигурни дека
тие ќе одат на небото кога ќе умре.

31.
32. Јас проповедаше "Целосно 180" во City Евангелието мисија во Синсинати

за неколку години.

33. Секој пат кога го проповедаше, јас ќе направам мали промени за да се
олесни протокот на проповед.

34. На 29 Март, 2006, почувствував дека "Целосно 180" потребни не повеќе
промени.

35. Од сега, би го печати само тоа, возите до саботата вечер сервис и
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проповедам тоа.
Воопшто не знам дека Бог беше усовршен проповедта за друга причина.

На 30 март 2006 година, се јавив на татко ми во болница.
Тој имаше проблеми со срцето со години.
Тој имаше нови пејсмејкерот става внатре
Тој е се уште слаб од операцијата.
Се обидов да се зборува за нешто, но неговите здравствени проблеми да
ги задржи неговиот ум фокусира на нешто позитивно.
43. Сепак, тој не работи ова време.

44.
45. Тато ми рече дека не мисли дека тој ќе беше да се направи од болница

ова време.
46. Во минатото, јас секогаш се молев за него.
47. Бог ќе го исцели и го добиваат од болница и сè ќе биде во ред.
48. Но, не можев да го направите ова време.
49. Секој пат кога јас се молев, се чинеше дека моите молитви хит на таванот
и гости.

50.
51. За последните 8 години, ја примив телефонски повици на средина на

ноќта, ми кажуваше да вози на два часа во болница, бидејќи татко ми
беше умира.
52. Дошла до точка каде што би скок секој пат кога телефонот заѕвони.
53. Не можев да го прават тоа повеќе.
54. Оттука, овој пат решив да ги нека одат на Тато.

55.
56. Татко ми ми кажа дека сум го сакаше и му се заблагодари за голем
живот.

57. Татко ми ми беше улогата на модел и херој.
58. Ние имавме голема живот заедно.
59. Имавме нашата конечна разговор неколку пати, па немаше незавршена
работа помеѓу мене и татко ми.

60. Јас му го додели на телефон на мојата сопруга и синот и им рече дека
мислев дека ова беше последен пат што ќе разговара со татко ми на
земјата.

61.
62. Тие му рекоа тие го сакаше и се молеше за него.
63. Тие му го додели на телефон да ме. Последната работа на татко ми

секогаш ми рече беше дека тој ме сакаше, тој бил горд на мене и дека тој
не сака да бидам тажна.
64. Јас помислив "како сум јас требаше да го стори тоа?"
65. Сепак, јас дека се чува за себе, бидејќи се чувствував јас веќе го праша
за совет доволно за еден живот.
66. Наместо тоа, му реков "во ред" и ја спушти слушалката на телефонот.

67.
68. Следниот ден, сестра ми вика и ми даде вести.
69. Татко ми починал.
70. Таа рече дека бил медицинска сестра читање од Библијата со него, во
петокот наутро.

71. Неколку моменти подоцна, истиот од медицинска сестра одеше неговата
соба и забележала како тој мирно спиеше.
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Сепак, таа гледаше во неговото срце, го следи и забележал дека е рамна.
Сестрата вели дека таа отиде во и даде на татко ми бакнеж во челото.
На медицинска сестра изјави дека се надева оти тоа беше во ред со нас.
Тоа е во ред со мене.
Ако некој заслужи бакнеж за начинот на кој тој живеел својот живот, тој
беше татко ми.

78.
79. Како што седеше на страна од креветот да плаче, тоа се случило на мене
како единствено овој ден и беше.

80. Како што ми текна за моите 41 години на земјата: градинка, малата

безбол лига, во средно училиште, колеџ, бракот и татковството, јас
одеднаш сфати дека денес беше првиот ден кога одеше на земјата, дека
татко ми не одеа преку него со мене .

81.
82. За време на погребот на татко ми, имаше време викаше дека сум толку
тешко, едвај можев да дишам.

83. Меѓутоа, во средината на најтешкиот ден во мојот живот, Бог се вклучија

и ми даде најдобар момент во мојот живот.
84. Бог ми даде сила и храброст да ги прочитате почит кон татко ми, и тоа во
комбинација со "Целосно 180".
85. Сè што за Бог е совршен и неверојатни, вклучувајќи го и неговиот
тајминг.
86. Следниве е "Целосно 180".

87.
88. Во следните 180 секунди, сакам да се осигураме дека секој гледа ова
видео се случува на небото, кога ќе умре.

89. Вие може да биде здраво право сега, но еден од овие денови, ние сите ќе
90.
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бидат на нашата смрт креветот.
Ние ќе се бориме за една последниот здив.
Ние ќе се лизга надвор од овој свет и да си одат во следната.
Ќе застане секој сам пред Бога.

Во тој момент, Бог ќе ни пратите на небото или пекол за вечност.
Јас би сакал да го користите следниов приказна за да подготви нас за
овој ден.
96. Во 1985 година, дознав сум дијабетичар.
97. Дел од мојата дневна рутина ми е проверка на шеќерот во крвта.

98.
99. Јас ѕиркаат мојот прст.
100.
Јас крварат на тест Ивица
101.
Јас го држат во метар
102.
На метар ми одговара со шеќерот во крвта
103.
Поголемиот дел од времето кога крварат на тест соблекување, да
се добие одговор.
Сепак, понекогаш ми крварат на Ивица и добивате одговор.
Морам да земам од метар, и се фрли во ѓубре.

104.
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Ова е фрустрирачки за 2 причини.
Број Еден: Овие тест ленти се многу скапи.
Број Двајца: стрижам себе и bled без причина.
Кога метар не реагира, таа потсетува на Исус Христос

Зошто? Затоа што за првите 24 години од мојот живот, начинот на
кој живеев, мислата и изјавите скрши во срцето на Бога.
113.
Исус бил мачен, распнат, и bled, па јас што можев да имаат начин
да се оди во небото кога ќе умрам, но тој добива никаков одговор од

мене.

114.
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Во текот на овие 24 години, Исус можел да рече дека за мене
"Колку што Енди Esche е загрижен, јас bled без причина."

На секоја кутија на тест ленти, постои отфрлиш датум.
Ако не одговорат на крв од страна на отфрлиш датум, би требало
да се фрли надвор и онака сите нив
119.
Ако јас го достигна мојата "отфрлиш датумот", без да се одговори
на крвта на Исус Христос, Исус би ме фрлаат.
120.
Зошто? Бидејќи таму ќе биде снимена во ништо Јагнето книгата на
животот за да ме штити на судниот ден кога стојам сам пред Бога.

121.
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Како и тест ленти, ми беше многу скапо.
Библијата вели дека сум бил купен со цена.
Во цената е животот и крвта на Исус Христос.

Можете да погледнете овој тест Ивица, и гледам дека сум на неа,
Блед, надевајќи се дека ќе добие одговор.
127.
Сепак, поради тоа што не одговараат на мојата крв, тоа е
бескорисна за мене.
128.
Морам да земам од метар, и се фрли во ѓубре.
129.
Исто така, многу луѓе знаат за Исус, или слушнале за крвта на
Исус.
130.
Но, освен ако не "одговори" Крвта на Исуса, таму ќе биде снимена
во ништо на Јагнето книгата на животот, за да се заштитат вас на Судниот
ден кога ќе издржи сам пред Бога.
131.
Тој ден доаѓа за сите нас.

132.
133.

Во Јован Глава 14 - Исус не две нешта: Тој ни дава слика на
небото, и ни кажува како да одам таму.
134.
Јован 14:2-3
135.
Тој рече дека во "Во домот на Мојот Татко има многу куќи:
136.
Ако не беше така, Јас ќе ви реков.
137.
И одиме таму за да се подготви место за вас.
138.
И ако ми се оди и да се подготви место за тебе, ќе дојдам
повторно, и добиваш ти при себе.
139.
Значи дека таму каде што сум, може да биде исто така.

140.
141.

Свет вели дека постојат многу начини на Небото, но тоа не е она
што Исус го вели во Јован 14:6.
142.
Јован 14:6
143.
Исус рече: Јас сум патот, вистината и животот: никој не доаѓа при
Отецот, освен преку Мене!

144.
145.
146.

Римската Road:
Во книгата на Римјаните, има четири стиха познат како Римски
пат. Тоа е она што велат тие:

147.
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Римјаните 3:23
Секој има краток згрешија и паднал на славата на Бога.
Римјаните 6:23
Казната за гревот е смрт, а дар од Бога е вечен живот.

Римјаните 5:8
Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа, дури и додека бевме
грешници, Христос умре за нас.

156.
157.
158.

Римјаните 10:9
"Ако ти со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ, а ти во
твоето срце поверуваш, дека Бог Го воскреснал од мртвите, ќе биде
спасен"
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Спаси
Спаси
Спаси
Спаси

од
од
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што?
пеколот.
Божјата пресуда
Божјиот гнев.

Моето име е Енди Esche
и јас исповеда дека Исус Христос е мојот Господ и Спасител.
и јас верувам дека Бог Го воскреснал од мртвите.
Затоа, според Божјиот едноставен ветување во Римјаните 10:9,
кога ќе умрам, јас одам на небото.
169.
Времето да одговори на крвта на Исус Христос е ДЕНЕС!

170.
171.
172.

Дали сите молам, затворете ги очите
Светот сака да мислам дека важните нешта се случуваат во
Холивуд, Вашингтон и Њу Јорк.
173.
Но, јас се гаранција дека Божјите очи се за вас уште сега, чекајќи
да види што ти се случува да се направи во следните 30 секунди.
174.
Ако се гледа ова видео, и сакате да направите 100 проценти
сигурни дека се случува на небото, кога ќе умре, а потоа се повторува
оваа едноставна молитва по мене:

175.
176.

Подолу е грешник's Молитва за да добиете Исус Христос како
Господ и Спасител, па ќе одам на небото кога ќе умреш:
177.
Почитувани Исус,
178.
Сум погрешил.
179.
Имам скршена вашите закони, а Жал ми е.
180.
Те молам прости ми за моите гревови.
181.
Јас ве прифаќа како мојот Господ и Спасител.
182.
Верувам дека Бог ви го покрена од мртвите.
183.
и јас ти верувам да ме во небото кога ќе умрам.
184.
Ви благодариме Исус, Амин.

185.
186.
187.
188.
189.

Дали сите молам отвори очите?
Ако само се молев дека молитвата, а потоа Честитки!
вие само се најважните одлуката на вашиот живот.
Исус вели: ако исповеда човек пред мене, јас ќе ти исповедаш
пред Бога.
190.
Значи, ако исповеда дека Исус Христос е Господ и Спасител, сакам
да направам три нешта:

191.
192.

Број Еден: Започни посетување на црква верува дека Библијата е
зборот на Бога.
193.
Број Двајца: Кажи пастира дека сте само прифаќањето на Исус
Христос како свој Господ и Спасител.
194.
Број Три: Земете ја прочита Библијата и Евангелието по Јован.
Ова ќе ви помогне да се запознаат Исус Христос.

195.
196.
197.

Дозволете ми да те оставам со една мисла за конечниот:
Ако прифатите Исус Христос како свој Господ и Спасител, овој свет
е само пеколот ти некогаш ќе знам.
198.
Ако не го прифатите Исус Христос како свој Господ и Спасител,

овој свет е само небото ти некогаш ќе знам.
Ви благодариме за гледање и ви благодарам за најмување ми
зборуваат.

199.
200.

Назад на почеток

