Valmiina 180:
Andy Esche omat
todistaminen
MissingPets.com
perustaja
1. Nimeni on Andy Esche
2.

3.
4.
5.
6.

missingpets.com
perustaja.
Elämäni aikana
Jumala on antanut
minulle kaksi visions
auttaa ihmisiä.
Ensimmäinen näky
missingpets.com oli
vuonna 1997
Toinen näkemys oli
"Valmiina 180: n"
vuonna 2004.
I keskustelee sekä
visions seuraavan
hetken.
Tämä video
päätarkoituksena on
kuitenkin valmis 180
Visio jakamaan
kanssasi.

7.
8. Vuonna 1997 meidän

on vieraileva minun
appivanhemmat, New
Jerseyssä.
9. Otimme koira
kanssamme.
10. Real estate-agentti oli
näkyvissä niiden talo
ja takaisin portti auki.
11. Me palasi talon
osoittamisen jälkeen.
12. Koira karannut
avoinna portin kautta.
13. Olemme muutaman
minuutin etsitään ja
todettu hänen Saksan
Shepherd.

14.
15. Ajaessasi Kotisivu

tajusin, että ei ole

tarpeen on parempi
tapa etsiä puuttuu
Lemmikkieläimet kuin
puhelin
toimintavarantoja
fliers kirjaaminen.
16. Matkoilla,
Pennsylvania-turnpike
Jumala antoi minulle
Visio-missingpets.com
kymmenen
meripeninkulman
Harrisburg,
Pennsylvania itään.
17. Visio oli hyvin
intensiivistä ja kesti
pari minuuttia.
18. Uskon, että Jumala
tehdä se kovaa,
koska minulla oli
tapana hankkeiden
käynnistäminen,
mutta ne koskaan
viimeistely.
19. Jumala halusi
varmistaa, että I
noudattaisi
missingpets.com
kanssa.

20.
21. Toisen Visio on

pääasiallinen
tarkoitus tämän
videon.
22. Jumala antoi minulle
Visio "Valmiina 180:
n" vuonna 2004.
23. Isäni palveli vankien
vankilassa ministeriön
kautta useita vuosia.
24. Olen aina halunnut
tehdä jotain niin,
mutta ei ole
rohkeutta.
25. 2004 Keväällä I oli
Ratsastus väylän
Winton tien Cincinnati
alaspäin. Koska
teimme Spring Grove
Cemetery, tunsin
Jumalan eli minulle
"Kirjoita tämän".

26.
27. I saatiin paperia

loppui Oma Salkku ja
aloittaa kirjoittamisen
sanat, kuten Jumala
antoi ne minulle.

28. Sain toimimaan

mennessä Jumala oli
antanut minulle
"Valmiina 180: n".
29. "Valmiina 180: n" on
saarna, joka kestää
180 sekuntia.
30. "Valmiina 180: n"
tarkoituksena on
auttaa ihmisiä,
varmista, että ne
menevät taivaaseen,
kun he kuolevat.

31.
32. I saarnataan

"Valmiina 180: n" on
kaupungin Gospel
toteutettavan
Cincinnati pari vuotta.
33. Aina kun I saarnataan
I tekisi pieniä
muutoksia saarna
virtaus on
helpompaa.
34. 29. Maaliskuuta 2006
tunsin, että "Valmiina
180: n" edellyttää
useita muutoksia.
35. I vain tulostaa sen
aseman lauantaiiltana-palveluun ja
saarnata sitä.
36. Vähän tiennyt Jumala
oli perfected saarna
muusta syystä.

37.
38. 30. Maaliskuuta 2006

soitin isäni sairaalaan.

39. Hän oli sydän

ongelmia vuotta.
40. Hän oli otettava
käyttöön uusi
pidetään.
41. Hän oli edelleen
heikko kirurgian
alkaen.
42. Olen yrittänyt mitään,
mutta pitää hänen
keskityttiin jotain
myönteinen
huomioon hänen
terveysongelmia
puhua.
43. Kuitenkaan se ei toimi
tällä hetkellä.

44.
45. Daddy kertoi minulle,
että hän ei usko, hän

aikoi helpottavat
loppui sairaalan tällä
hetkellä.
46. Aiemmin I aina rukoili
hänelle.
47. Jumala hoitaa häntä
ja saada hänet
sairaalaan loppui ja
kaikki olisi hyvin.
48. Mutta ei voinut tehdä
sen tällä hetkellä.
49. Aina, kun I rukoillut,
minun rukouksia
näytti osuma
enimmäismäärän ja
lopettaa.

50.
51. 8 Vuoden ajan sain

puhelut yöllä keskellä
kertoo minulle ajaa
kaksi tuntia
sairaalaan, koska
isäni oli kadota.
52. Se sai pisteeseen, jos
hypätä aina, kun
puhelimen rang.
53. Vain ei se tehdään
enää.
54. Näin ollen tällä kertaa
olen päättänyt anna
mennä, Daddy.

55.
56. Sanoin minun isä,

että I rakastanut
häntä, ja kiitti hänen
suuri elämän.
57. Minun isä oli minun
roolimalli ja sankari.
58. Meillä oli suuri
elämään yhdessä.
59. Meillä oli meille
lopullisen keskustelun
muutaman kerran,
joten ei ollut mitään
tehtävää minua ja
minun isä.
60. I luovuttaa puhelimen
minun vaimonsa ja
poikansa ja kertoi
heille, että ajattelin,
että tämä oli
viimeinen kerta, kun
ne puhua isäni maan
päällä.

61.
62. He kertoivat hänelle

rakastanut häntä, ja
ne olivat rukoilee

hänelle.

63. Ne luovuttaa

puhelimen minulle.
Viimeinen asia isäni
koskaan sanoi minulle
oli, että hän rakasti
minua, hän oli ylpeä
minusta ja että hän ei
halua minua on
surullista.
64. Ajattelin itselleni
"miten am I supposed
to tehdä?"
65. Kuitenkin I pidetään
joka itselleni, koska
tunsin I oli jo
pyytänyt häntä
riittävästi neuvoja
ainakin yhden kerran.
66. Sen sijaan I kertoi
hänelle "Okei" ja
vastaa puhelimeen.

67.
68. Seuraavana päivänä

siskoni nimi ja antoi
minulle uutiset.
69. Isäni oli kulunut.
70. Hän sanoi, että
sairaanhoitajan oli
käsittelyssä
Raamatun hänelle
perjantaina
aamupäivällä.
71. Jonkin aikaa
myöhemmin saman
Sairaanhoitaja hänen
tilaa käveli ja
huomannut, miten
rauhanomaisen hän
on lepotilassa.
72. Kuitenkin hän katsoi
hänen sydämensä
näytön ja huomannut,
että se oli tasainen.

73.
74. Sairaanhoitaja sanoi

hän meni ja otsa isäni
kiss antoivat.
75. Sairaanhoitaja sanoi
hän toivoi, että oli
kunnossa
kanssamme.
76. Se oli hieno minulle.
77. Kuka tahansa
ansaittu kiss, miten
hän asui hänen
elämänsä, jos se on
minun isä.

78.
79. I istui itkeminen

sängyn puolella,
koska se tapahtui
minulle miten
yksilöllinen tämä
päivä oli.
80. Koska ajattelin tietoja
minun 41 vuotta
maan päällä:
esikoulu, little league
baseball, high school,
kollegion, avioliiton ja
fatherhood, tajusin
yhtäkkiä sitä, että
tänään oli
ensimmäinen päivä,
koskaan käveli että
isäni ei käydä läpi sen
minulle maan päällä.

81.
82. Hautausurakoinnin

isäni oli monta kertaa
huusi niin kovaa, voi
tuskin hengittää.
83. Kuitenkin erittäin
seuraavan elämäni
keskellä Jumalan
lisätä ja antoi minulle
elämäni BEST
hetkellä.
84. Jumala antoi minulle
lukea tribute isäni
rohkeutta ja voimaa
ja yhdistää "Valmiina
180: n".
85. Kaikki tietoja Jumala
on täydellinen ja
mahtavaa, mukaan
lukien hänen ajoitus.
86. Seuraavassa on
"Valmiina 180: n".

87.
88. 180 Sekunnin aikana

halutaan varmistaa,
että kaikki
katsomassa tämän
videon on menossa
taivaaseen, kun olet
die.
89. Ehkä terveitä juuri
nyt, mutta yksi näinä
päivinä meillä kaikki
on meidän kuoleman
sängyssä.
90. Meillä taistelu yksi
viimeinen
hengenvetoon.

91. Pakkausluettelon

tämän maailman
lopussa ja siirtyä
seuraavaan.
92. Meillä on kullakin
voimassa yksin
Jumalan edessä.

93.
94. Tässä vaiheessa

Jumala lähettää
meille taivas ja
helvetti ikuisuus
varten.
95. Haluan auttaa
valmistelemaan
meille samana
seuraavat tarina
avulla.
96. Vuonna 1985 löysin
olin Diabeettinen.
97. Osa minun
päivittäistä rutiinia
tarkistaa oman veren
sokeria.

98.
99. I söhiä minun

sormella.
I
leikkausvaran, testinauhat
101.
I pidättäytyä
se mittari
102.
Mittarin vastaa
oman veren sokeria
103.
Kun I
leikkausvaran testin
nauhat, useimmiten
näyttöön vastausta.
104.
Kuitenkin
joskus I
leikkausvaran nauhat
ja saada vastausta.
105.
Minulla on
toteutettava loppui
mittarin ja heittää se
Roskakoriin.

100.

106.
107.

Tämä on
turhauttavaa 2 syistä.
108.
Number One:
Nämä testata nauhat
ovat erittäin kalliita.
109.
LUKU 2: I
leikata itse ja veri ei
syystä.
110.
Kun mittari ei
vastaa, se muistuttaa
Jeesuksen Kristuksen

111.
112.

Miksi? Koska
elämäni 24
ensimmäisen vuoden
aikana I asunut,
ajatuksen ja puhui
rikkoi sydämessä
Jumala.
113.
Jeesus oli
kidutettu, crucified ja
veri, niin minä, että
olen voinut mennä
taivaaseen, kun die,
mutta HE oli
saaminen ei
vastausta minulta
tavalla.
114.
Kyseisten 24
vuoden aikana voi
olla Jeesus, minusta
115.
"Osalta Andy
Esche koskee, I veri
ei syystä."

116.
117.

Jokaisen testin
nauhojen-ruutuun ei
hylätä päivämäärä.
118.
Jos hylkää
mennessä ei vastata
veren, työtehtäväsi
ohjetyypin heittää ne
kaikki pois siitä
huolimatta
119.
Jos I
saavutettua minun
"hylätä päivämäärä"
ei vastaa Jeesuksen
Kristuksen veri,
Jeesuksen on antanut
minulle heti.
120.
Miksi? Koska
olisi mitään
tallennetaan elämän
suojaamiseksi minulle
tuomio päivästä, kun
I yksiköinä Jumalan
Karitsan kirja.

121.
122.

Testin
nauhoina, kuten olin
erittäin kallista.
123.
Raamatun
sanoo, että oli ostin
nimiketaulukkoon.
124.
Hinta oli
elämän ja Jeesuksen
Kristuksen veri.

125.

Katso Tämä
testi-nauhat ja katso,
että I veri, toivon
saada vastausta.
127.
Koska se ei
vastaa oman veren,
on hyödytön minulle.
128.
Minulla on
toteutettava loppui
mittarin ja heittää se
Roskakoriin.
129.
Vastaavasti
monet ihmiset tietää
Jeesuksen tai ovat
kuulleet Jeesuksen
veren.
130.
Mutta ellei
"Vastaa TO" Jeesus,
siellä on veren voi
mitään elämän
suojaamiseksi tuomio
päivästä, kun olet
yksiköinä Jumalan
Karitsan kirja
tallennetaan.
131.
Tämä päivä on
tulossa varten kaikki
meistä.

126.

132.
133.

John luvun 14
- Jeesuksen kaksi
asiaa: hän antaa
meille kuvan taivaan
ja kertoo meille,
miten siirtyminen.
134.
John 14: 2 - 3
135.
Hän sanoi
"koska minun isäni
talo on monia
mansions:
136.
Jos se ei siten
oltava sanoin sinun.
137.
Ja menen
valmistelemaan
paikka.
138.
Ja jos Siirry ja
valmistella paikka, I
uudelleen, ja voit
vastaanottaa itseäni.
139.
Siten, että jos
olen, saatat olla
myös.

140.
141.

Maailman
sanoo monella
taivaaseen, mutta se
ei ole mitä Jeesus
sanoi JOHN 14: 6.

John 14: 6
Jeesus sanoi:
minä olen niin, totuus
ja elämä: kukaan
tulee Isälle, lukuun
ottamatta avulla ME!

142.
143.

144.
145.
146.

Roman: Road
Roomalaiset
kirja on neljä säkeet
Roman Road
tunnetaan. Tämä on
mitä he sanovat:

147.
148.

Roomalaiset 3:

23
Kaikki on
tehnyt syntiä ja
laskenut voidaan
Jumalan.

149.

150.
151.

Roomalaiset 6:

23
Synnin
rangaistus on
kuolema, mutta
Jumalan lahja on
iankaikkinen elämä.

152.

153.
154.

Roomalaiset 5:

8
Jumala
osoittaa hänen
rakkaus meille tässä,
mutta Me jopa
synnintekijät, oli
Kristus kuoli meille.

155.

156.
157.

Roomalaiset

10: 9
"Jos tunnustaa
suusi kanssa, että
Jeesus on Herran
uskot sydämesi, että
Jumala esitetty hänen
kuolleista, jonka
tallennetaan"

158.

159.
160.

Tallennettu

161.

Tallentaa from

mitä?
Hell.

Tallennettu
Jumalan tuomiosta
163.
Tallennettu
Jumalan viha.

162.

164.

Nimeni on
Andy Esche
166.
ja minun on
tunnustettava, että
Jeesus Kristus on
minun Herra ja
savior.
167.
ja uskon, että
Jumala esitetty hänen
kuolleista.
168.
Tämän vuoksi
mukaan Jumalan
yksinkertainen
lupauksen,
roomalaiset 10: 9,
kun die, aion
taivaaseen.
169.
Aika
vastaamaan
Jeesuksen Kristuksen
veri on tämä.päivä!

165.

170.
171.

Kaikkien Sulje

silmäsi

Maailman
haluaa sinun sitä
mieltä, että tärkeistä
asioista on lähdössä
Hollywood,
Washingtonin ja New
Yorkissa.
173.
Mutta taata,
että Jumalan silmissä
on juuri nyt
odotetaan nähdä,
mitä aiot tehdä
seuraavan 30
sekuntia.
174.
Jos katselet
tämän videon ja
haluat tehdä että aiot
taivaan silloin, kun
olet die 100
prosenttia, toista
tämä yksinkertainen
rukous minulle
jälkeen:

172.

175.
176.

Alla on
Sinner's Prayervastaanotto Jeesus
Kristus Vapahtaja ja
Herra, niin siirryt
taivaaseen, kun olet
die:
177.
Hyvä Jeesus,
178.
I ovat tehneet
syntiä.

I on katkaistu
oman lainsäädännön
ja olen pahoillani.
180.
Anna anteeksi,
jos Omat syntinsä.
181.
I accept sekä
Herra minun Savior.
182.
Uskon, että
Jumala esille
kuolleista.
183.
ja uskon, että
saat minulle
taivaaseen, kun die.
184.
Kiitos Jeesus,
aamen.

179.

185.
186.

Kaikkien Avaa
silmäsi?
187.
Jos olet juuri
rukoili että rukous,
sitten Onnittelut!
188.
olet tehnyt
juuri elämäsi tärkein
päätöksen.
189.
Jeesus sanoi,
jos minulle tunnustaa
ennen mies, minun
tunnustettava olet
Jumalan edessä.
190.
Joten jos olet
tunnustaa, että
Jeesus Kristus on
Vapahtaja ja Herra,
haluan tehdä kolme
asiaa:

191.
192.

Number One:
Käynnistä osallistua
kirkko, joka uskoo
Raamatussa on
Jumalan sanan.
193.
LUKU 2:
Selvittämiseksi
pastori vain
hyväksymäsi Herra ja
Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen.
194.
: Kolmas Get
Bible sekä lukea että
evankeliumi John.
Tämä auttaa tutuksi
Jeesus Kristus.

195.
196.

Haluaisin
lähtevät lopullinen
yksi ajatus:
197.
Jos hyväksyt
Herra ja

Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen,
tässä maailmassa on
yhä tiedät vain
helvetti.
198.
Jos et hyväksy
Herra ja
Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen,
tässä maailmassa on
yhä tiedät vain
Heaven.
199.
Kiitos
katseleminen ja kiitos
minulle puhua
kiinteän omaisuuden
vuokraus.

200.

Etusivu

