Il-180 Tlesti:
Il-Xhieda personali ta 'Andy Esche,
Fundatur ta 'MissingPets.com
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Jisimni Andy Esche, fundatur ta 'missingpets.com.
Matul il-kors tal-ħajja tiegħi, Alla tani żewġ viżjonijiet biex tgħin lin-nies.
Il-viżjoni l-ewwel kienet missingpets.com fl-1997
Il-viżjoni tieni kien il-"kompleti 180" fl-2004.
Fil-ftit mumenti li jmiss, jien ser jiddiskutu żewġ viżjonijiet.
Madankollu, l-għan ewlieni ta 'dan il-video huwa li jaqsmu l-sħiħ 180 viżjoni
miegħek.
Fl-1997, konna żjara tiegħi fil-liġijiet fi New Jersey.
Aħna ħa l-kelb magħna.
L-aġent ta 'proprjeta kienet turi dar tagħhom u ħalla l-bieb miftuħ lura.
Aħna lura d-dar wara li juru.
Il-kelb maħruba permezz tal-bieb miftuħ.
Aħna mfittxija għal ftit minuti u sabitha bi Shepherd Ġermaniż.

Waqt is-sewqan dar, I induna li hemm bżonn li jkun aħjar mod biex isibu
nieqsa minn annimali domestiċi kollokament fliers fuq il-punti tat-telefon.
16. Filwaqt li jivvjaġġaw fuq l-turnpike Pennsylvania, Alla tatni l-viżjoni għal
missingpets.com għaxar mili tal-lvant ta Harrisburg, Pennsylvania.
17. Il-viżjoni kienet ħafna intensi u damu għal ftit minuti.
18. Nemmen li Alla għamel intensa għaliex kelli vizzju ta 'proġetti li jibdew, iżda
qatt ma irfinar minnhom.
19. Alla riedu jagħmlu ċert li nixtieq isegwi billi missingpets.com.
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Il-viżjoni tieni huwa l-għan ewlieni ta 'dan il-video.
Alla tatni l-viżjoni għall-"kompleti 180" fl-2004.
My missier ministered għall-ħabsin permezz ministeru ħabs għal ħafna snin.
I dejjem ried li jagħmel xi ħaġa bħal dik, iżda ma jkollu l-kuraġġ.
Fil-Rebbiegħa ta 'l-2004, I kien riding-xarabank fl-triq Winton fil Cincinnati.
Kif aħna għadda Rebbiegħa Grove Cemetery, I felt Alla ngħid lili "Ikteb dan ildown".

26.
27. I grabbed xi karta ta 'l-bagalja tiegħi u beda bil-miktub il-kliem kif Alla tahom
lili.

28. Saż-żmien sirt xogħol, Alla kien tani l-"kompleti 180".
29. Il-"kompleti 180" huwa priedka li ddum 180 sekonda.
30. L-għan tal-"kompleti 180" huwa li jgħin lin-nies jagħmlu ċert li se jmorru lejn
is-sema meta die.

31.
32. I preached l-"kompleti 180" fil-Belt Evanġelju Missjoni Cincinnati għal ftit ta
'snin.

33. Kull darba ppriedka I, nixtieq jagħmlu bidliet żgħar biex tagħmel il-fluss
priedka aktar faċli.

34. Fit-29 Marzu, 2006, I ħassew li l-"kompleti 180" meħtieġa l-ebda tibdil aktar.

35. Minn issa 'l quddiem, jiena biss jistampaw, drive lis-servizz Sibt bil-lejl u
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jippridkaw dan.
Little ma naf li Alla kien pperfezzjonat il-priedka għal raġuni oħra.

Dwar Marzu 30, 2006, I imsejħa missier tiegħi fl-isptar.
Huwa kellu problemi tal-qalb għas-snin.
Huwa kien pacemaker ġdida mpoġġija pulzieri
Huwa kien għadu dgħajjef mill-kirurġija.
I ppruvaw jitkellmu dwar xi ħaġa imma problemi tas-saħħa tiegħu li jżomm
f'moħħu tiegħu ffokata fuq xi ħaġa pożittiva.
43. Madankollu, hija ma dan il-ħin tax-xogħol.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Daddy told me li ma kkunsidratx li kien se jagħmel l-isptar ta 'dan iż-żmien.
Fl-imgħoddi, jien dejjem talab għalih.
Alla kien fejqan lilu u nikseb lilu mill-isptar u kollox ikun multa.
I iżda ma setgħux jagħmlu dan dan il-ħin.
Kull darba talab I, it-talb tiegħi jidher li laqat il-limitu u l-waqfien.

Għall-aħħar 8 snin, I rċevew telefonati fin-nofs tal-lejl, me javżak biex issuq
sagħtejn biex l-isptar minħabba li missier tiegħi kienet tmut.
52. Hija ltqajna sal-punt fejn nixtieq kull darba li jaqbżu l-phone rang.
53. I biss ma setgħetx tagħmel dan aktar.
54. Għalhekk, din id-darba, I iddeċieda li itlaq il-Daddy.
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I told my dad li I iħobb lilu u rringrazzja lilu għal ħajja kbira.
My dad kien rwol-mudell u l-eroj tiegħi.
Kellna ħajja kbira flimkien.
Kellna konversazzjoni finali tagħna għal xi ftit drabi, għalhekk ma kien hemm
l-ebda negozju mhux mitmum bejn lili u my dad.
60. I-telefon mogħtija lill-mara tiegħi u l-iben u qaltilhom li ħsibt li dan kien laħħar darba huma jkunu kellem lit-missier tiegħi fid-dinja.

61.
62. Huma qallu li kien iħobb lilu u kienu titolbu għalih.
63. Huma mogħtija l-phone lili. L-aħħar ħaġa missier tiegħi qatt qal lili kienet li
hu iħobb lili, hu kien ta lili u kburin li hu ma riedx me li tkun imdejjaq.

64. Ħsibt li myself "I am kif suppost sabiex tagħmel dan?"
65. Madankollu, I tinżamm dik li myself, minħabba I felt I kienet diġà talbu għal
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parir biżżejjed għal ħajja.
Minflok, I qallu "okay" u mdendla tat-telefon.

Il-jum li jmiss, oħt tiegħi imsejħa u tatni l-aħbarijiet.
My missier kien ħalliena.
Hija qalet li infermier kien qari tal-Bibbja lilu dwar il-Ġimgħa filgħodu.
A ftit mumenti wara, l-infermier istess mixi mill-kamra tiegħu kif paċifika u
ndunat li kien l-irqad.
72. Madankollu, hija ħares lejn l-monitoraġġ tal-qalb tiegħu u ndunat li kien ċatti.
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L-infermier qalet li marret fil-u tat missier tiegħi KISS fuq il-forehead.
L-infermier qalet ttamat li kien okay magħna.
Kien multa miegħi.
Jekk xi ħadd jixirqilhom a KISS għall-mod kif għex ħajtu, kien my dad.
Kif I sib fuq in-naħa tas-sodda biki, ġrat lili kif din il-ġurnata kienet unika.
Kif Ħsibt madwar 41 snin tiegħi fuq l-art: kindergarten, baseball league ftit,
high school, kulleġġ, żwieġ u l-paternità, I għarrieda induna li llum kienet lewwel jum I qatt mixi fuq art li missieri ma walk permezz tagħha miegħi .

82. Matul funeral missier tiegħi, kien hemm żminijiet li I cried so hard, I bilkemm
setgħet tieħu n-nifs.

83. Madankollu, fin-nofs tal-ġurnata HARDEST tal-ħajja tiegħi, Alla u jitjiebu fil
tatni l-BEST mument ta 'ħajti.

84. Alla tani l-qawwa u l-kuraġġ li jinqara t-tribut għall-missier tiegħi u flimkien
ma 'l-"kompleti 180".

85. Kollox dwar Alla hija perfetta u aqwa, inkluż iż-żmien tiegħu.
86. Dan li ġej huwa l-"kompleti 180".
87.
88. Jmiss fil-180 sekonda, I jixtiequ jagħmlu ċert li kulħadd jaraw din video se
sema meta inti die.

89. Għandek id-dritt jista 'jkun f'saħħtu issa, iżda waħda minn dawn il-jiem, aħna
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kollha se tkun fuq sodda tal-mewt tagħna.
Aħna se jbatu għal wieħed aħħar nifs.
Aħna se slip minn din id-dinja u jmorru fil-li jmiss.
Ahna kull wieħed joqgħod waħdu quddiem Alla.

F'dak il-punt, Alla se ibgħatilna lejn is-sema jew enfer eternity.
Nixtieq li juża l-istorja li ġejjin biex jgħinu fil-preparazzjoni magħna għal dik
il-ġurnata.
96. Fl-1985, sibt I kien dijabetiku.
97. Parti mir-rutina ta 'kuljum tiegħi huwa kontroll taz-zokkor fid-demm tiegħi.

98.
99. I poke finger tiegħi.
100.
I fsada fuq strixxa tat-test
101.
I stick fil-meter
102.
Il-meter iwieġeb ma 'zokkor fid-demm tiegħi
103.
Ħafna mill-ħin meta I fsada fuq strixxa tat-test, I jingħataw rispons.
104.
Madankollu, kultant I fsada fuq strixxa u tikseb l-ebda risposta.
105.
Irrid oħroġha tal-meter, u tarmi fil-Trash.
106.
107.
Dan huwa frustranti għal raġunijiet 2.
108.
Number One: Dawn l-strixxi tat-test huma għaljin ħafna.
109.
Numru Tnejn: I cut myself infasda u għal ebda raġuni.
110.
Meta l-meter ma jirrispondix, tfakkarni ta 'Ġesù Kristu
111.
112.
Għaliex? Minħabba li għall-ewwel 24 snin tal-ħajja tiegħi, il-mod I

lived, ħsibt u Tkellmu kissru l-qalb ta 'Alla.
Ġesù kien ittorturati, msallab, u żvinat so I I li jista 'jkollhom mod biex
imorru fis-sema meta immut, iżda Sur HE kellu jkollna NO tweġiba mill lili.
114.
Matul dawk is-snin 24, Ġesù seta 'qal li madwar me
115.
"Sa fejn Andy Esche huwa kkonċernat, I żvinat għal NO raġuni."

113.
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Fuq kull kaxxa ta 'strixxi tat-test, hemm jarmi d-data.
Jekk inti ma tirrispondix għall-demm mill-rimi data, inti suppost li
tarmi lilhom kollha bogħod xorta
119.
Jekk I kien laħaq tiegħi "jarmi data" mingħajr tweġiba għall-demm ta
'Ġesù Kristu, Ġesù kien jintefa' lili bogħod.
120.
Għaliex? Minħabba li jkun hemm xejn rreġistrata fil-kotba tal-ħaruf
tal-Ħajja biex jipproteġu lili Sentenza Jum meta I stand waħdu quddiem Alla.
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Bħall-strixxi tat-test, I kienet tiswa 'ħafna.
Il-Bibbja tgħid li I kienet mixtrija bi prezz.
Il-prezz kien il-ħajja u d-demm ta 'Ġesù Kristu.

Inti tista 'tħares lejn din l-istrixxa tat-test, u jara li I infasda fuqha,
bit-tama li jiksbu rispons.

Madankollu, minħabba li ma rrispondewx għall-demm tiegħi, huwa
inutli li lili.
128.
Irrid oħroġha tal-meter, u tarmi fil-Trash.
129.
Bl-istess mod, ħafna nies jafu Ġesù, jew smajt dwar id-demm ta
'Ġesù.
130.
Iżda sakemm int "RISPONS GĦALL" l-demm ta 'Ġesù, se jkun hemm
xejn rreġistrati fil-kotba tal-ħaruf ta' ħajja biex tipproteġi lilek fuq Sentenza
Jum meta inti toqgħod waħdu quddiem Alla.
131.
Dik il-ġurnata hija li ġejjin għar ALL of us.
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John Fil-Kapitolu 14 - Ġesù ma żewġ affarijiet: Huwa tagħtina stampa
tal-ġenna, u jgħidilna kif għandna naslu s'hemm.
134.
John 14:2-3
135.
Huwa qal "Fil-Missier tiegħi dar huma mansions ħafna:
136.
Jekk ma kienx hekk, nixtieq qallek.
137.
U mmur hemm biex iħejju post għalik.
138.
U jekk immur u tipprepara post għalik, I se jidħlu mill-ġdid, u inti
tirċievi unto myself.
139.
Hekk li meta jiena, inti tista 'tiġi wkoll.

140.
141.

Id-dinja tgħid hemm bosta modi kif fis-sema, iżda li MHIX dak Ġesù
qal fil JOHN 14:6.
142.
John 14:6
143.
Ġesù qal: I am il-mod, il-verità, u l-ħajja: l-ebda bniedem taqa unto
il-Missier, GĦAJR PERMEZZ ME!

144.
145.
146.

Il-Road Roman:
Fil-ktieb ta 'l-Rumani, hemm erba' versi magħrufa bħala l-Triq
Rumana. Dan huwa dak li jgħidu:
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Rumani 3:23
Kulħadd għandu sinned u laħaqx l-glorja ta 'Alla.
Rumani 6:23
Il-piena għad-dnub huwa mewt, imma l-don ta 'Alla hija ħajja ta'

dejjem.

153.
154.
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Rumani 5:8
Alla juri l-imħabba tiegħu għalina f'dan, anke waqt li konna sinners,
Kristu miet għalina.

156.
157.
158.

Rumani 10:9
"Jekk nistqarru bil-ħalq tiegħek li Ġesù hu Mulej, u temmen fl qalbek li
Alla qajmu lilu mill-imwiet, inti se jiġu ffrankati"

159.
160.
161.
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Salvat minn xiex?
Ġew salvati mill-infern.
Ġew salvati mill-ġudizzju t'Alla
Ġew salvati mill-rabja t'Alla.

Jisimni Andy Esche
u nistqarr li Ġesù Kristu hu Mulej tiegħi u savior.
u nemmen li Alla qajmu lilu mill-mejta.
Għalhekk, skond l-sempliċi wegħda ta 'Alla fil-Rumani 10:9, meta I
die, jiena ser ġenna.
169.
Il-ħin biex twieġeb għall-demm ta 'Ġesù Kristu hu ILLUM!

170.

Would kulħadd jekk jogħġbok mill-qrib l-għajnejn tiegħek
Id-dinja trid int biex jaħsbu li l-affarijiet importanti li qegħdin isiru filHollywood, Washington u New York.
173.
Imma I garanzija li l-għajnejn Alla huma fuq dritt inti issa, stennija
biex tara dak li inti ser tagħmel fit-30 sekonda.
174.
Jekk inti qed tara il-video, u inti tixtieq li tagħmel 100 fil-mija ċert li
inti tmur lejn is-sema meta inti die, imbagħad irrepeti din talb sempliċi wara
me:

171.
172.

175.
176.

Hawn taħt hija l-Prayer Sinner li Irċievi Ġesù Kristu bħala Mulej u
Salvatur sabiex inti se jmorru lejn is-sema meta inti die:
177.
Għażiż Ġesù,
178.
Għandi sinned.
179.
Għandi maqsuma liġijiet tiegħek, u I'm sorry.
180.
Jekk jogħġbok perdona me għall-dnubiet tiegħi.
181.
I inti taċċetta bħala Mulej u Salvatur tiegħi.
182.
Nemmen li Alla qajmu inti mill-mejta.
183.
I u l-fiduċja li tirċievi me fis-sema meta immut.
184.
Thank you Ġesù, Amen.

185.
186.
187.
188.

Would kulħadd jekk jogħġbok jiftħu għajnejn tiegħek?
Jekk inti biss talab li l-talb, allura Prosit!
inti ħadthom biss għamlet id-deċiżjoni l-aktar importanti tal-ħajja
tiegħek.
189.
Ġesù qal jekk inti confess me qabel bniedem, jien ser nistqarr
miegħek qabel Alla.
190.
Għalhekk, jekk inti confess li Ġesù Kristu hu Mulej u Salvatur tiegħek,
irrid li inti tagħmel tliet affarijiet:

191.
192.

Number One: Ibda jattendu knisja li jemmen li l-Bibbja hija l-Kelma ta

'Alla.

Numru Tnejn: Għid il-ragħaj li inti biss aċċettati bħala Mulej Ġesù
Kristu tiegħek u Salvatur.
194.
Numru Tliet: Get a Bibbja u aqra l-Evanġelju ta 'John. Dan ser jgħinek
sabiex tikseb taf Ġesù Kristu.

193.

195.
196.
197.

Let me tħallik ma 'waħda ħasbu finali:
Jekk inti taċċetta Ġesù Kristu bħala Mulej u Salvatur tiegħek, din iddinja hija l-hell biss inti qatt taf.
198.
Jekk inti ma taċċetta Ġesù Kristu bħala Mulej u Salvatur tiegħek, din
id-dinja hija l-ġenna biss inti qatt taf.
199.
Grazzi għall-ħars u nirringrazzjak għall-kiri lili jitkellmu.

200.
Dar

