An 180 Iomlán:
Na fianaise Phearsanta de Andy Esche,
Founder of MissingPets.com
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Is é mo ainm Andy Esche, bunaitheoir missingpets.com.
Le linn an chúrsa i mo shaol, tá Dia thabhairt dom dhá físeanna chun cuidiú
le daoine.
Ba é an fhís missingpets.com chéad uair i 1997
Ba é an fís an dara "a chríochnú 180" i 2004.
Sa chuimhneacháin atá amach romhainn, beidh mé ag plé a dhéanamh ar an
dá físeanna.
Mar sin féin, is é an príomh aidhm na físe seo a roinnt ar an iomlán 180 fhís
leat.

7.
8. Sa bhliain 1997, bhí ar cuairt againn i mo-dlíthe i New Jersey.
9. Chuir muid an madra linn.
10. An gníomhaire eastát réadach, a bhí ag taispeáint a teach agus d'fhág an
11.
12.
13.
14.
15.

geata oscailte ar ais.
Táimid ar ais chuig an teach tar éis an léiríonn.
An madra éalaigh tríd an gheata oscailte.
Chuardach againn ar feadh cúpla nóiméad agus fuair sí le Aoire Gearmánach.

Cé tiomána bhaile, realized liom go bhfuil gá chun bheith ina bhealach níos
fearr a fháil ar iarraidh peataí ná fliers a fhoilsiú ar cuaillí teileafón.
16. Cé ag taisteal ar an turnpike Pennsylvania, thug Dia dom an bhfís don
missingpets.com deich míle soir ó Harrisburg, Pennsylvania.
17. Ba é an fís an-dian agus a mhair ar feadh cúpla nóiméad.
18. Creidim go bhfuil Dia rinne sé dian mar bhí mé ar nós na tionscadail ag tosú,
ach ní bailchríoch orthu.
19. Dia theastaigh chun a chinntiú go mbeadh mé trí leanúint le
missingpets.com.

20.
21. Is í an fhís an dara cuspóir príomhaidhm an físeán.
22. Thug Dia dom an fís maidir le "a chríochnú 180" i 2004.
23. Mo athair ministered chun inmates trí aireacht príosúnachta ar feadh blianta

fada.
24. Bhí mé i gcónaí go bhfuil rud éigin cosúil le sin, ach ní raibh ag an misneach.
25. In Earrach na bliana 2004, bhí marcaíocht mé an bus síos bóthar Winton i
Cincinnati. Mar a ritheadh muid Earraigh Reilig Grove, bhraith mé Dia rá liom
"Scríobh síos seo".

26.
27. Gabháil mé roinnt páipéar amach de mo briefcase agus thosaigh scríobh na
focail a thug Dia iad dom.

28. Faoin am a bhí mé ag obair, thug Dia dom an "a chríochnú 180".
29. An "a chríochnú 180" is a sermon a mhaireann 180 soicind.
30. Is é cuspóir an "a chríochnú Tá 180" chun cabhrú le daoine a dhéanamh
cinnte go mbeidh siad dul chun aer nuair siad bás.

31.
32. Preached mé an "a chríochnú 180" ag Cathrach soiscéal Misean i Cincinnati ar
feadh cúpla bliana.

33. Gach uair a preached agam, ba mhaith liom a dhéanamh mionathruithe a
dhéanamh ar an sreabhadh sermon níos éasca.

34. Ar 29 Márta, 2006, bhraith mé go raibh an "a chríochnú 180" is gá aon athrú
níos mó.

35. As seo ar aghaidh, ba mhaith liom cló é ach, tiomáint chun an tseirbhís oíche
Dé Sathairn agus seanmóir a sé.
36. Little raibh a fhios agam go raibh perfected Dia an sermon ar chúis eile.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Ar 30 Márta, 2006, d'iarr mé mo athair san ospidéal.
Bhí sé fadhbanna croí do na blianta.
Bhí sé ina pacemaker nua a chur isteach
Bhí sé fós lag ó na máinliachta.
Rinne mé chun labhairt faoi rud ar bith ach a chuid fadhbanna sláinte a
choinneáil ar a intinn dírithe ar rud dearfach.
43. Mar sin féin, ní raibh sé ag obair an am.

44.
45. Dúirt daidí liom nach raibh sé ag smaoineamh go raibh sé ag dul chun é a
dhéanamh amach as an ospidéal an am.

46. San am atá caite, prayed mé i gcónaí dó.
47. Bheadh Dia cneasaigh air agus é a fháil amach as an ospidéal agus gach rud
a bheadh fíneáil.

48. Ach ní raibh mé in ann é a dhéanamh am seo.
49. Gach am prayed mé, bhí mo paidreacha a bhuail an tsíleáil agus stop.
50.
51. Ar an 8 mbliana anuas, fuair mé glaonna teileafóin i lár an oíche, ag insint
dom ar dhá uair an chloig tiomáint chuig an ospidéal de bharr go raibh mo
athair bás a fháil.
52. Fuair sé go dtí an pointe nuair ba mhaith liom léim ar gach uair an fón
ghlaoigh.
53. Agam nach bhféadfaí a dhéanamh ach é níos mó.
54. Dá réir sin, am seo, chinn mé ar ligean dul ar daidí.

55.
56.
57.
58.
59.

Dúirt mé go daidí liom grá dó agus thanked dó ar feadh saol mór.
Bhí mo daidí mo eiseamláir agus laoch.
Bhí orainn saol mór le chéile.
Bhí ár comhrá deireanach le cúpla uair, mar sin ní raibh aon ghnó unfinished
idir mé féin agus mo daidí.
60. Láimh mé an guthán le mo bhean chéile agus a mhac agus dúirt siad gur shíl
mé seo an uair dheireanach a bheadh siad ag caint le mo athair ar domhan.

61.
62. Dúirt siad leis grá acu dó agus bhí praying dó.
63. Láimh siad an guthán dom. An rud deireanach a dúirt mo athair riamh dom
go raibh grá aige dom, bhí sé a bheith bródúil as dom agus nach raibh sé ag
iarraidh mé a bheith brónach.
64. Shíl mé go féin "conas ceaptha áthas liom a dhéanamh sin?"
65. Mar sin féin, choinnigh mé go le mé féin, mar bhraith mé go raibh iarr air
cheana féin le haghaidh comhairle go leor do shaolré amháin.
66. Ina áit sin, a dúirt mé "leas" agus crochadh suas an fón.

67.
68.
69.
70.
71.

An lá dár gcionn, d'iarr mo dheirfiúr agus thug dom an nuacht.
Bhí a rith mo athair amach.
Dúirt sí go raibh altra léamh an Bíobla a dó ar maidin Dé hAoine.
A chuimhneacháin ar roinnt ina dhiaidh sin, shiúil an altra céanna ag a
seomra agus faoi deara conas síochánta raibh sé codlata.

72. Mar sin féin, d'fhéach sí monatóireacht a dhéanamh ar a croí agus faoi deara
go raibh sé cothrom.

73.
74.
75.
76.
77.

An banaltra Dúirt Chuaigh sí i agus thug mo athair le póg ar an forehead.
An banaltra súil Dúirt sí go raibh maith linn.
Bhí sé breá liom.
Má tuillte ag aon duine le póg ar an mbealach ina cónaí sé a shaol, bhí sé mo
daidí.

78.
79. Mar a shuigh mé ar an taobh na leapa crying, tharla sé dom conas uathúil an
lae.

80. Mar Shíl mé mo faoi 41 mbliana ar domhan: kindergarten, baseball Sraith

beag, ard scoil, coláiste, pósadh agus fatherhood, realized tobann mé go raibh
an lá atá inniu ann an chéad lá shiúil mé riamh ar domhan nach raibh mo
athair siúl tríd sé liom .

81.
82. Le linn mo athair a sochraide, bhí am go cried mé chomh crua, d'fhéadfadh
mé breathe barely.

83. Mar sin féin, i lár an lae is deacra de mo shaol, neartófaí cur i Dia agus thug

dom an móimint IS de mo shaol.
84. Thug Dia dom an neart agus misneach chun moladh a léamh mo athair agus
é in éineacht leis an "a chríochnú 180".
85. Is faoi gach rud iontach é Dia agus iontach, lena n-áirítear a chuid
uainiúcháin.
86. Tá an méid seo a leanas an "a chríochnú 180".

87.
88. I 180 soicind eile, ba mhaith liom a dhéanamh cinnte go bhfuil gach duine ag
breathnú físeáin seo ag dul chun aer nuair tú bás.

89. Ceart tú a bheith sláintiúil anois, ach ceann amháin de na laethanta, beimid
90.
91.
92.
93.
94.
95.

ag gach uile dhuine ar ár bed bás.
Déanfaimid streachailt ar son amháin anáil dheireanach.
Déanfaimid duillín as an saol seo agus dul isteach an chéad cheann eile.
Déanfaimid gach seasamh leo féin roimh Dhia.

Ag an bpointe sin, beidh Dia linn a sheoladh chuig aer nó ar ifreann eternity.
Ba mhaith liom a bhaint as an scéal seo a leanas chun cuidiú linn ullmhú don
lá sin.
96. I 1985, fuair mé amach a bhí mé diaibéitis.
97. Tá cuid de mo ghnáthamh laethúil á seiceáil ar mo siúcra fola.

98.
99. Poke mé mo finger.
100.
I bleed ar stiall tástála
101.
Bata liom é i méadair
102.
Freagraíonn an méadar le mo siúcra fola
103.
An chuid is mó den am nuair mé bleed ar stiall tástála, a fháil mé

freagra.
Mar sin féin, uaireanta I bleed ar stiall agus aon freagra a fháil.
Tá mé chun é a chur amach ar an méadar, agus caith sé sa bhruscar.

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Tá an frustrating ar feadh 2 cúiseanna.
Uimhir a hAon: iad na stiallacha tástála an-daor.
Uimhir a Dó: gearrtha mé féin agus bled ar aon chúis.
Nuair nach bhfuil an méadar freagairt, reminds é Íosa Críost

Cén fáth? Mar gheall ar an 24 bliain chéad de mo shaol, cheap an
bealach cónaí orm, agus labhair bhris an croí de Dhia.
113.
Bhí tortured Íosa, crucified, agus mar sin bled mé go raibh mé ag

bealach chun dul chun aer nuair bás mé, ach ní raibh sé ag fáil NÍL freagra as
dom.
114.
Le linn na 24 bliana, d'fhéadfadh Íosa a dúirt go About Me
115.
"Chomh fada is atá Andy Esche lena mbaineann, bled mé ar aon
chúis."

116.
117.
118.

Ar gach bosca na stiallacha tástála, tá dáta a shábháil.
Mura bhfuil tú freagra a thabhairt ar fola ag an shábháil dáta, tá tú i
ceaptha chun caith iad go léir mar sin féin as baile
119.
Má bhí bainte amach mé "shábháil dáta" gan freagra a thabhairt ar an
fhuil a Íosa Críost, a bheadh ag Íosa dom thrown away.
120.
Cén fáth? Ós rud é go mbeadh aon rud a thaifeadadh i leabhar an
Uaineoil ar na Life a chosaint dom ar Judgment Lá nuair a sheasann ina aonar
mé roimh Dhia.

121.
122.
123.
124.
125.
126.

Ar nós na stiallacha tástála, bhí mé an-daor.
An Bíobla deir go raibh a cheannaigh mé le praghas.
Ba é an praghas ar an saol agus fuil Íosa Chríost.

Is féidir leat breathnú ar an stiall thástáil, agus féach go bled mé ar
sé, súil a fháil ar fhreagairt.
127.
Mar sin féin, toisc nach raibh sé freagra a thabhairt ar mo chuid fola,
tá sé useless to me.
128.
Tá mé chun é a chur amach ar an méadar, agus caith sé sa bhruscar.
129.
Mar an gcéanna, a fhios ag a lán daoine faoi Íosa, nó gur chuala faoi
na fuil Íosa.
130.
Ach mura bhfuil tú "freagra a thabhairt ar" an fuil Íosa, a bheidh ann
aon rud a thaifeadadh i leabhar an Uaineoil ar an saol a chosaint tú ar
Judgment Lá nuair a sheasann tú i d'aonar roimh Dhia.
131.
Tá an lá ag teacht dúinn ar fad.

132.
133.

I John Caibidil 14 - ní Íosa ar dhá rud: tugann sé dúinn pictiúr de
spéir, agus insíonn dúinn conas a fháil ann.
134.
Eoin 14:2-3
135.
Dúirt sé i "I mo Athair ar teach Tá go leor Fatima:
136.
Má bhí sé sin nach bhfuil, ba mhaith liom bheith in iúl duit.
137.
Agus mé dul ann a ullmhú áit do tú.
138.
Agus má théann mé a ullmhú agus áit do tú, beidh mé ag teacht arís,
agus a gheobhaidh tú unto féin.
139.
Mar sin, i gcás go bhfuil mé, is féidir leat a bheith chomh maith.

140.
141.

Arsa an domhan go bhfuil go leor bealaí san spéir, ach nach bhfuil an
méid a dúirt Íosa i JOHN 14:6.
142.
John 14:6
143.
Dúirt Íosa: Tá mé ar an mbealach a thagann, an fhírinne agus an
bheatha: ní fear unto an Athair, seachas TRÍ ME!

144.
145.
146.

An Bóthar Rómhánach:
Sa leabhar na Rómhánaigh, tá ceithre verses ar a dtugtar an Bóthar
Rómhánach. Is é seo a rá leo:

147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

Rómhánaigh 3:23
Tá ag gach duine agus sinned tite gearr ar an glory Dé.
Rómhánaigh 6:23
Is é an pionós sin do bháis, ACH bhronntanas an Dia saol eternal.

Rómhánaigh 5:8
Dia Léiríonn sé grá dúinn i seo, fiú amháin agus bhí againn sinners,
Críost bás dúinn.

154.
155.
156.
157.
158.

Rómhánaigh 10:9
"Má confess tú le do bhéal go bhfuil an Tiarna Íosa, agus gcreideann
tú i do chroí gur ardaigh Dia dó ó mhairbh, beidh tú a shábháil"

159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Sábháilte
Sábháilte
Sábháilte
Sábháilte

ó
ó
ó
ó

cad?
ifreann.
Dia breithiúnas a
wrath Dé.

Is é mo ainm Andy Esche
agus I confess go bhfuil Íosa Críost ar mo Thiarna agus savior.
agus creidim gur ardaíodh é Dia ó mhairbh.
Dá bhrí sin, i gcomhréir le gealltanas simplí Dia i Rómhánaigh 10:9,
nuair a bás mé, táim ag dul go spéir.
169.
An t-am chun freagairt a thabhairt ar an fuil Íosa Críost é TODAY!

170.
171.
172.

An mbeadh gach duine le do thoil gar do chuid súl
Is mian leis an domhan tú chun smaoineamh go bhfuil na nithe
tábhachtacha ar siúl i Hollywood, Washington agus Nua-Eabhrac.
173.
Ach a ráthú go bhfuil na súile Dé ar ceart agat anois, ag fanacht le
fheiceáil cad tá tú ag dul a dhéanamh i 30 soicind eile.
174.
Má tá tú ag breathnú ar an físeán, agus ba mhaith leat a dhéanamh
100 faoin gcéad cinnte go bhfuil tú ag dul go spéir nuair bás duit, ansin arís
an paidir simplí tar éis dom:

175.
176.

Anseo thíos Urnaí na Sinner a Faigh Íosa Críost mar Thiarna agus
Savior sin beidh tú dul chun aer nuair bás tú:
177.
A Íosa,
178.
I have sinned.
179.
Agam briste do dhlíthe, agus I'm sorry.
180.
Tabhair dom logh do mo peacaí.
181.
Glacaim leat mar mo Thiarna agus Savior.
182.
Creidim go bhfuil Dia ardaigh tú ó mhairbh.
183.
agus muinín liom tú a fháil dom i spéir nuair a bháis mé.
184.
Go raibh míle maith agat Íosa, Amen.

185.
186.
187.
188.
189.

An mbeadh gach duine le do thoil ar oscailt do chuid súl?
Má prayed tú go díreach paidir, ansin Congratulations!
tú atá déanta ach an cinneadh is tábhachtaí de do shaol.
Dúirt Íosa má confess tú dom roimh fear, beidh mé confess tú roimh

Dhia.
Mar sin, má confess tú go bhfuil Íosa Críost do Thiarna agus Savior,
ba mhaith liom tú a dhéanamh trí rudaí:

190.
191.
192.

Uimhir a hAon: Tús freastal ar séipéal go gcreideann an Bíobla go
bhfuil an Word Dé.
193.
Uimhir a Dó: Scaip an sagart gur ghlac tú díreach Íosa Críost mar do
Tiarna agus Savior.
194.
Uimhir a Trí: Faigh Bíobla agus an soiscéal John léamh. Cuideoidh sé
seo leat aithne a chur ar Íosa Críost.

195.
196.
197.

Lig dom a fhágann tú le ceann amháin smaoinimh deiridh:
Má tá tú ag glacadh le Íosa Críost mar do Thiarna agus Savior, seo an

domhan ifreann ach beidh a fhios agat riamh.
Más rud é nach bhfuil tú ag glacadh Íosa Críost mar do Thiarna agus
Savior, seo an domhan Heaven ach tú a fhios riamh.
199.
Go raibh maith agat as lucht féachana agus buíochas a ghabháil leat
as ligean dom labhairt.

198.

200.
Baile

