
 
 

 ,ehcsEעדותו האישית של אנדי 
  stePgnissiM.mocמייסד 

 . stepgnissim.mocמייסד , ehcsE ydnAשמי  .1
 . אלוהים נתן לי שני חזיונות כדי לעזור לאנשים, במהלך חיי .2
  1997 -ב stepgnissim.mocחזון הראשון היה  .3
 . 2004בשנת " 180השלמה "חזון השני היה  .4
 . אני לדון בחזיונות שני, ב רגעים הבא .5
 . מלאה 180יא המטרה העיקרית של וידאו זה לשתף אתכם חזון ה, עם זאת .6
7.    
 . רסי'שלי בג niswal-היו מבקרים , 1997 -ב .8
 . אנו לקח את הכלב אצלנו .9

 . הסוכן ן אמת הופיעה ביתם ועזב את השער האחורי פתוח .10
 . חזרנו לבית לאחר המציג .11
 . הכלב נמלט דרך השער פתוח .12
 . אנו מחפשים מספר דקות ומצאתי אותה עם רועה גרמני .13
14.    
על  sreilfמאשר פרסום  stepהבנתי כי יש צורך להיות דרך טובה יותר כדי למצוא חסר , כשנסע הביתה .15

 . עמודי טלפון, עמודי חשמל
 עשר קילומטרים stepgnissim.mocאלוהים נתן לי את החזון של , פנסילבניה ekipnrutבעת נסיעה על  .16

 . פנסילבניה, grubsirraHממזרח 
 . במשך כמה דקות detsal, החזון היה אינטנסיבי מאוד .17
אך לעולם לא גימור , אני מאמין כי אלוהים הפך אותה עז מכיוון שהייתי להרגל של הפעלת פרויקטים .18

 . אותם
 . stepgnissim.mocאלוהים רצה לוודא כי אני בצע עם  .19
20.    
 . חזון השניה היא המטרה העיקרית של וידאו זה .21
 . 2004בשנת " 180השלמה "אלוהים נתן לי את החזון עבור  .22
 . על דיירי דרך משרד הכלא במשך שנים רבות deretsinimאבי  .23
 . אבל לא היה האומץ, אני תמיד רציתי לעשות משהו כזה .24
 evorGכמו אנו שהועבר קפיץ . נסינטיבסי notniWהיה לי שנסעה באוטובוס במורד הכביש , 2004באביב  .25

 ". כתיבה זו"הרגשתי מאלוהים אומרים לי , בית הקברות
26.    
 . אני חטף נייר מסוימים מחוץ המזוודה שלי והתחיל לכתוב את המילים כפי אלוהים נתן אותם אליי .27
 ". 180השלמה "אלוהים נתן לי את , לפי שעה שהגעתי לעבודה .28
 . שניות 180ת היא הדרשה הנמשכ" 180השלמה " .29
 . היא לסייע לאנשים לוודא שהם יעברו אל השמים כאשר הם מתים" 180השלמה "מטרת  .30
31.    
 . בכל עיר מיסיון האונגליון בסינסינטי במשך כמה שנים" 180השלמה "אני מטיף  .32
 . אני לבצע שינויים משניים כדי להקל על הזרימה הדרשה, בכל פעם שאני מטיף .33
 . הנדרש אין שינויים נוספים" 180השלמה "כי  הרגשתי, 2006במרץ  29 -ב .34
 . כונן לשירות לילה שבת ואני ללמד אותו, פשוט להדפיס אותו, מעתה ואילך .35
 . מעט אני ידעו כי אלוהים היה שלמות את הדרשה מסיבה אחרת .36
37.    
 . התקשרתי לאבא שלי בבית החולים, 2006, במרץ 30ב  .38
 . היו לו בעיות לב במשך שנים .39
 . חדש התערב mecaprekaיש לו  .40
 . הוא היה חלש עדיין מן הניתוח .41



 . ניסיתי לדבר על הכל מלבד בעיות בריאות שלו כדי לשמור את דעתו המתמקדים משהו חיובי .42
 . הוא לא פעלו בתקופה זו, עם זאת .43
44.    
 . האימא סיפר לי כי הוא לא חושב שהוא הולך להפוך אותו מחוץ החולים הפעם .45
 . אני התפלל תמיד בשבילו, בעבר .46
 . אלוהים לרפא אותו להוציא לו בית החולים ואת הכל יהיה בסדר .47
 . אבל אני לא עושה את זה הפעם .48
 . תפילות שלי נראה הכה את התקרה ולהפסיק, בכל פעם אני התפללה .49
50.    
לנסוע שעתיים לבית החולים כי אבי וסיפר לי , קיבלתי שיחות טלפון באמצע הלילה, השנים האחרונות 8 .51

 . היה למות
 . זה בדיוק לנקודה שבה אני לעבור בכל פעם הטלפון צלצל .52
 . אני פשוט לא יכול לעשות את זה עוד .53
 . החלטתי לוותר על אבא, הפעם, לכן .54
55.    
 . הודה לו החיים הגדול, סיפרתי אבא שלי אני אוהבת אותו .56
 . יאבא שלי היה מודל התפקיד ואת הגיבור של .57
 . היו לנו חיים נהדר יחדיו .58
 . כך היה לא העסק גמור בין אותי ואת אבא שלי, הייתה לנו שיחה הסופי שלנו כמה פעמים .59
אני מסרו את הטלפון אשתי והבן שלי ואמרתי להם כי חשבתי שזו הייתה הפעם האחרונה שהם לדבר עם  .60

 . אבא שלי על פני האדמה
61.    
 . ם היו בשבילוהם אמרו לו שהם אהבו אותו ומתפללי .62
הוא היה , הדבר האחרון שאבא שלי אי פעם אמרה לי היה כי הוא אוהב אותי. הם הושיט לי את הטלפון .63

 . הוא לא רצה אותי להיות עצוב, גאה בי
 " ?כיצד אני אני אמור לעשות את זה"חשבתי לעצמי  .64
 . ק עבור אורך חיים אחדמכיוון שחשתי שהיה כבר שאלתי אותו לייעוץ מספי, שמרתי אשר לעצמי, עם זאת .65
 . ניתק את הטלפון, "אוקיי"אני אמרתי לו , במקום זאת .66
67.    
 . אחותי הנקרא ונתן לי את החדשות, למחרת .68
 . אבא שלי היה נפטרה .69
 . היא אמרה כי המטפלת הייתה קריאת התנ ך לו ביום שישי בבוקר .70
 . יה ישןהבחין שליו כיצד הוא ה, ידי חדרו-המטפלת באותו הלכו על, כמה רגעים .71
 . הבחין כי היה שטוח, היא הביט מוניטור הלב שלו, עם זאת .72
73.    
 . המטפלת אמר היא הלכה ונתן לאבי נשיקה על המצח .74
 . המטפלת אמרה שהיא מקווה שזה בסדר איתנו .75
 . זה היה בסדר איתי .76
 . היה זה אבא שלי, אם מישהו הגיע לו נשיקה עבור הדרך בה שהוא חי את חייו .77
78.    
 . הוא התרחש לי היה זה יום כיצד ייחודי, כפי ישבתי בצד של המיטה בוכה .79
 -נישואין ו, לימודים, בתיכון, בייסבול ליגה הקטן, בגן: שלי על פני האדמה 41ככל שחשבתי על שנים  .80

doohrehtaf , פתאום הבנתי היום היה היום הראשון אי פעם הלכתי על האדמה כי אבי לא ללכת דרך
 . אותו איתי

81.    
 . שאני בקושי יכול לנשום, היו פעמים שלא קראתי כל כך קשה, במהלך ההלוויה של אבא שלי .82
 . אלוהים פסע ונתן לי רגע הטובה ביותר של חיי, באמצע היום הקשה ביותר בחיי, עם זאת .83
 ". 180השלמה "בשילוב עם , אלוהים נתן לי כוח ואומץ לקריאת מחווה לאבי .84
 . כולל את התזמון, מדהיםהכל אודות האל הוא מושלם  .85
 ". 180השלמה "להלן  .86
87.    
 . אני רוצה לוודא כי כולם צפיה בווידאו זה הולך לגן עדן כאשר אתה מת, שניות הבא 180 -ב .88
 . מוות -כל נהיה על המיטה שלנו, אך באחד הימים, ייתכן שאתה בריא כעת .89
 . אנו להיאבק נשימה אחת אחרונה .90
 . אנו לגלוש מחוץ לעולם הזה ולעבור לטור הבא .91
 . אנו כל לעמוד לבד לפני אלוהים .92
93.    



 . אלוהים ישלח לנו גן עדן או גיהנום עבור נצח, בנקודה זו .94
 . אני רוצה להשתמש בכתבה הבאה כדי לסייע לנו להתכונן ליום זה .95
 . גיליתי שאני בסוכרת, 1985 -ב .96
 . וכר בדם שליחלק משיגרת היומיום שלי היא בדיקת הס .97
98.    
 . חפשו לי האצבע שלי .99

 אני מדמם על רצועה הבדיקה  .100
 אני להתמיד בה מד  .101
 המונה מגיב עם הסוכר שלי  .102
 . מתקבלת תגובה, ברוב המקרים כאשר אני מדמם על הרצועה הבדיקה .103
 . לפעמים אני מדמם על רצועה ולקבל תגובה, עם זאת .104
 . זורקים האשפה, אני צריך לקחת את זה מחוץ המונה .105
106.    
 . סיבות 2זה מתסכל מאוד בגלל  .107
 . אלה לבדוק רצועות יקרים מאוד: מספר אחד .108
 . לחתוך את עצמי ואני דימם ללא סיבה: מספר שני .109
 היא מזכירה של ישו , כאשר המונה אינו מגיב .110
111.    
חשב ודיבר שברה את , הדרך אני חי, השנים הראשונות של החיים שלי 24מכיוון עבור ? מדוע .112

 . לבו של אלוהים
אך הוא היה , דימם זאת אני שלא היתה לי דרך יעברו השמים לי למות, ישוע היה עינו צלוב .113

 . לקבל תגובה ולא ממני
 ישו היה אמר אשר סביבי , 24במהלך אותן שנים  .114
 ." אני דימם מסיבה לא, הוא מודאג ehcsE ydnAעד כמה " .115
116.    
 . ישנו תאריך להשליך, רצועות הבדיקה כל תיבת .117
 אתה אמורים להשליך אותם הכל בכל זאת , אם לא תגיב לדם לפי תאריך להשליך .118
 . ישו יש זרקו אותי מכאן, מבלי להגיב על דמו של ישו" למחוק תאריך"אם אני הגיעה שלי  .119
כאשר אני , מכיוון תהיה שדבר מוקלטים בספר כבש החיים כדי להגן עלי ביום הדין? מדוע .120

 . עצמאי לפני אלוהים
121.    
 . הייתי מאוד יקר, כמו רצועות הבדיקה .122
 . התנ ך אומר כי היה קניתי עם מחיר .123
 . המחיר היה החיים ואת דמו של ישו .124
125.    
 . בתקווה לקבל תגובה, שתוכל להביט רצועת מבחן זה ולראות כי אני דימם עליו .126
 . היא חסרת תועלת עבורי, מכיוון שהוא לא הגיב הדם שלי, עם זאת .127
 . זורקים האשפה, אני צריך לקחת את זה מחוץ המונה .128
 . או שמעו על דמו של ישו, אנשים רבים יודעים אודות ישו, באופן דומה .129
מוקלטים בספר כבש החיים יש רצון להיות דבר , דמו של ישו" להגיב אל"אבל אלא אם כן אתה  .130

 . כדי להגן עליך ביום הדין כאשר אתה עצמאי לפני אלוהים
 . מאתנו LLAבאותו היום מגיע עבור  .131
132.    
ומורה לנו כיצד , הוא נותן לנו תמונה של השמים: ישו עושה שני דברים  -14פרק  nhoJ -ב .133

 . להגיע לשם
  3  -2: 14ון 'ג .134
 : תי אחוזה רביםנכנס לבית של אבא שלי הם ב"והוא ענה  .135
 . סיפרתי לכם, אם היה זה לא כך .136
 . אני הולך להכין מקום עבורך, וכן .137
 . ולקבל אותך בפני עצמי, אני לבוא שוב, אם אני ללכת להכין מקום עבורך, וכן .138
 . ייתכן גם, כך בהן אני .139
140.    
 . 6: 14ון 'אבל זה לא מה ישו אמר ג, העולם אומר בדרכים רבות לגן העדן .141
  6: 14ון 'ג .142
 ! EMמלבד דרך , אין אדם מגיע בפני האב: את החיים, אני בדרך האמת: ישוע אמר .143
144.    
 : הדרך הרומית .145



 : זהו מה הם אומרים. ישנם ארבעה חרוזים המכונה הדרך הרומית, בספר של הרומאים .146
147.    
  23: 3הרומאים  .148
 . והוא נפל של התהילה של אלוהים dennisלכולם יש  .149
150.    
  23: 6הרומאים  .151
 . אבל מתנת אלוהים הוא חיי נצח, חטא הוא מוות העונש עבור .152
153.    
  8: 5הרומאים  .154
 . ישו מת עבורנו, אפילו בזמן שאנחנו היו חוטאים, אלוהים מדגים את אהבתו אלינו זה .155
156.    
  9: 10הרומאים  .157
, אם אתה מודה בפיך שישוע הוא האדון ואתה חושב בלבך כי אלוהים הרים אותו מן המתים" .158

 " אתה יישמר
159.    
 ? לשמור מפני מה .160
 . שמירת מן הגיהנום .161
 לשמור מפני השיפוט של אלוהים  .162
 . לשמור את זעמו של האל .163
164.    
  ehcsE ydnAשמי  .165
 . אני מודה כי ישו הוא שלי אדון המושיע, וכן .166
 . אני מאמין כי אלוהים המופעל עליו מן המתים, וכן .167
 . אני עומד השמים, כאשר אני למות, 9: 10על פי פשוט ההבטחה אלוהים ב הרומאים , לכן .168
 ! YADOTהזמן להשיב דמו של ישו הוא  .169
170.    
 כולם נא עיניך  .171
 . ניו יורק, וושינגטון, doowylloH-העולם רוצה לחשוב שיש דברים חשובים עומדים .172
מחכה לראות מה בכוונתך לעשות ב , ואבל אני יכולה להבטיח כי אלוהים העיניים הם אותך עכשי .173

 . שניות הבא 30
, אחוז בטוח כי אתה עומד השמים כאשר אתה מת 100אם היית צופה וידאו זה וברצונך להפוך  .174

 : חזור על זה תפילה פשוטה אחריי
175.    
כאשר לך , להלן התפילה של החוטא לשם קבלת ישו וגם אדון המושיע כך תעבור אל השמים .176

 : למות
 , ישוע היקר .177
 . dennisלי יש  .178
 . ואני מצטער, יש אני שבור החוקים שלך .179
 . אנא סלח לי עבור החטאים שלי .180
 . אני מקבל אותך וגם שלי אדון המושיע .181
 . אני מאמין שאלוהים הרים מן המתים .182
 . ו אני בוטח לקבל אותי לגן העדן כאשר אני למות .183
 . אמן, תודה ישו .184
185.    
 ? האם כולם נא לפתוח את העיניים .186
 ! לאחר מכן ברכות, אם אתה רק התפלל תפילה זו .187
 . עתה הפכת את ההחלטה החשובה ביותר של חייך .188
 . אני חייב להודות לך לפני אלוהים, ישוע אמר שאם אתה מודה לי לפני האיש .189
 : אני רוצה לעשות שלושה דברים, אם אתה מודה כי ישו הוא שלך אדון המושיע, לכן .190
191.    
 . של אלוהים droWל הכנסייה אשר מאמינה שך הוא התחלת השתתפות ש: מספר אחד .192
 . לזהות הכומר קיבלת רק ישוע המשיח וגם את אדון המושיע: מספר שני .193
 . פעולה זו תסייע לך להכיר ישו. ון'קבל של התנ ך ולקרוא את הבשורה של ג: מספר שלוש .194
195.    
 : תן לי להשאיר אותך עם מחשבה אחת הסופי .196
העולם הזה היא גיהנום היחיד שאי פעם , וגם את אדון המושיעאם אתה מקבל את ישוע המשיח  .197

 . תדע



העולם הזה הוא האל היחיד אי פעם , אם אינך מקבל את ישוע המשיח וגם את אדון המושיע .198
 . תדע

 . תודה לך לתת לי לדבר, תודה עבור צפיה .199
200.    

  הבית

  
  

 

http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=BVNav&a=http%3A%2F%2Fwww.windowslivetranslator.com%2FMy%2520Documents%2Fmpw%2Findex.htm
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=BVNav&a=http%3A%2F%2Fwww.windowslivetranslator.com%2FMy%2520Documents%2Fmpw%2Findex.htm

