Complete 180:
Osebna pričanje Andy Esche,
Ustanovitelj MissingPets.com
1. Moje ime je Andy Esche, ustanovitelj missingpets.com.
2. Med moje ţivljenje, Bog je dal mi dve vizije za pomoč ljudem.
3. Prvi vid je bil missingpets.com v letu 1997
4. Drugi vizija je bil "Dokončano 180" v letu 2004.
5. V naslednjih nekaj trenutkov, sem razpravljala obeh vizije.
6. Glavni namen tega videa pa popolne 180 vizijo delijo z vami.
7.
8. V letu 1997, so bili gostujoči moja v zakonih v New Jersey.
9. Smo PSA z nami.
10. Nepremičninski posrednik je bil kaţejo njihove hiše in levo nazaj vrata odprta.
11. Smo se vrnili v hišo po dokazovanje.
12. Pes ušel skozi odprta vrata.
13. Smo iskali za nekaj minut in našel njo s nemški pastir.
14.
15. Med voţnjo domov, sem spoznala, da potrebno biti boljši način, da bi našli
manjka, pets kot objavljate letake na telefonu polov.

16. Medtem ko potujete na Pennsylvania turnpike, Bog mi je dal vizijo za
missingpets.com deset milj vzhodno od Harrisburg, Pensilvanija.

17. Vizija je bil zelo intenzivno in lasted za nekaj minut.
18. Verjamem, da Bog je bilo intenzivno zato, ker sem imel navado zagon
projektov, vendar nikoli, dodelava jih.

19. Bog ţelel, da se prepričajte, da sem bi slediti skozi s missingpets.com.
20.
21. Drugi vizija je glavni namen tega videa.
22. Je Bog dal mi vizijo za "Dokončano 180" v letu 2004.
23. Moj oče je ministered za zapornikov prek zaporu Ministrstvo za mnogo let.
24. Sem vedno ţelel, da bi naredil kaj takega, vendar ni imel poguma.
25. V spomladi 2004, je bila voţnja z avtobusom dol Winton ceste v Cincinnati.

Kot smo opravili Spring Grove pokopališče, sem se počutil Bog pravi, da me
"Napisati to".

26.
27. I oprime nekaj papirja ven iz moje aktovke in začel pisati besede, kot je Bog
dal mi.

28. Do takrat, ko sem dobil na delo, Bog je dal mi "180 Dokončaj".
29. "Dokončano 180" je pridigo, ki traja 180 sekund.
30. Namen "Dokončano 180" je pomagati ljudem, se prepričajte, da bo šel v
nebesa, ko umrejo.

31.
32. Sem propovijedali "Dokončano 180" na City Gospel misije v Cincinnati za
nekaj let.

33. Vsakič, ko sem propovijedali, ţelel bi manjše spremembe za laţjo pridigo
pretoka.
34. 29. Marca 2006, sem menil, da se "180 dokončano" zahteva, ni več
sprememb.
35. Od zdaj naprej bom samo natisnili, voziti se v soboto zvečer storitev in

propovijedati to.

36. Malo sem vedel, da Bog je popolna je pridigo iz drugega razloga.
37.
38. 30. Marca 2006 je klical sem moj oče v bolnišnici.
39. Je imel teţave s srcem za let.
40. Imel je nov omenjena, da v.
41. Je bil še vedno šibko iz kirurgije.
42. Poskušal sem, govoriti o karkoli, vendar njegov zdravstvene teţave, da
njegov um je osredotočila na nekaj pozitivnega.

43. Vendar pa ni šlo tokrat.
44.
45. Očka mi je povedal, da on ne mislim, da je bil tekoč, da je ven iz bolnišnice ta
čas.

46. V preteklosti, sem vedno molil za njega.
47. Bog bi zdraviti njega in mu priti ven iz bolnišnice in vse, kar bi bilo fino.
48. Vendar nisem mogel storiti tega časa.
49. Vsakič, ko sem molil, moje molitve zdelo, da hit zgornje meje in ustaviti.
50.
51. V zadnjih 8 letih sem prejel telefonske klice na sredi noči, mi, da dve uri
voţnje v bolnišnico, ker moj oče je umiral.

52. Je prišel do točke, kjer sem bi skočil, vsakič, ko telefon zvonil.
53. Jaz samo ne bi mogel storiti več.
54. Zato ta čas sem odločil, da spustiš očka.
55.
56. Rekel sem moj oče, da sem ga ljubila, in mu zahvalil za veliko ţivljenja.
57. Moj oče je bil moj vzornik in junak.
58. Imeli smo veliko ţivljenja skupaj.
59. Smo imeli naše končno pogovor nekaj krat, tako da ni bilo nobenega
nerešene zadeve med mano in moj oče.

60. I telefon izroči moja ţena in sin in povedal jim, da sem mislil, to je bil zadnji
čas, da bi govoril, da moj oče na zemlji.

61.
62. Rekli so mu jih ga ljubila, in so bili v molitvi za njega.
63. Se izroči telefon me. Zadnja stvar, moj oče, ki so kdaj rekel mi je bil, da on
me je ljubil, je bil ponosen na mene in da on ni ţelel mi je ţalostno.

64. Mislil sem, da za sebe "kako sem jaz sprejeti kot moţno uganjati to?"
65. Vendar pa sem ohranil da za sebe, ker sem se počutil sem imel ţe ga vprašal
za dovolj nasvet za eno ţivljenje.

66. Namesto tega sem mu rekla, "OK" in visijo telefon.
67.
68. Naslednji dan, moja sestra imenuje in mi je dal novice.
69. Moj oče je umrl.
70. Rekla je, da je bila medicinska sestra branje Biblije mu v petek zjutraj.
71. Nekaj trenutkov pozneje, istega medicinska sestra hodil s svojo sobo in
opazil, kako mirne je bil s spanjem.

72. Vendar pa je pogledal na njegovo srce monitor in opazil, da je bilo ravno.
73.
74. Sestra je dejal, je šla in je dal moj oče poljub na čelo.
75. Sestra je rekel, ona je upati, da je v redu z nami.
76. To je bil v redu z mano.
77. Če kdo si zasluţil poljub za način, ki je ţivel svoje ţivljenje, to je bil moj oče.
78.
79. Kot sem sedela na strani z jokati posteljo, je prišlo do mene kako edinstven
je bil ta dan.

80. Kot sem mislil pribliţno moje 41 let na Zemlji: vrtca, malo league baseball,

visoke šole, kolegij, zakonske zveze in fatherhood, sem nenadoma spoznal,
da danes je bil prvi dan, kdaj sem hodil na zemlji, da moj oče ni sprehod

skozi to z mano.

81.
82. Med moj oče je pogreb, so bili časi, ki sem jokala tako teţko, jaz bi lahko
komaj dihati.

83. Vendar pa na sredi tega NAJTEŢJI dan v mojem ţivljenju, Bog stopil in mi je
dal BEST trenutek v mojem ţivljenju.

84. Bog mi je dal moč in pogum, da se glasi poklon k mojemu očetu in skupaj z
"180 Dokončaj".

85. Vse o Bog je neverjetno, vključno z njegovo časovni razpored in popoln.
86. To je "Celoten 180".
87.
88. V naslednjih 180 sekundah, ţelim se prepričajte, da vsakdo gledal ta video je
tekoč v nebesa, ko boš umrl.

89. Morda boste zdravo prav zdaj, ampak enega od teh dni, smo bo na naših
smrti postelji.

90. Mi bo boj za en zadnji dih.
91. Bomo spodrsavajo od tega sveta in iti v naslednjem.
92. Bo vsako stojimo sam pred Bogom.
93.
94. Na tej točki, Bog bo poslala nas nebesa ali pekel za večnost.
95. Bi rad, da uporabite naslednje zgodba za pomoč pri pripravi nas za ta dan.
96. Leta 1985, sem ugotovil, sem bil diabetični.
97. Del moja dnevna rutina je preverjanje moj krvni sladkor.
98.
99. Sem Ljenjivac moj prst.
100.
Sem prelivanja na preskus trakov
101.
I stick to v pretočno merilo
102.
Merilnik odgovori z moj krvni sladkor
103.
V večini primerov, ko sem prelivanja na preskus trakov, sem dobil
odgovor.
Vendar, včasih sem prelivanja na trak in dobil nobenega odgovora.
Moram vzeti ven iz pretočnega merila in vrgel v smeti.

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

To je frustrirajuće za 2 razlogov.
Number One: To preskus trakov so zelo dragi.
Številko dva: sem zmanjšal sebe in izkrvavljene brez razloga.
Ko se pretočno merilo ne odzove, je to spominja na Jezusa Kristusa

Zakaj? Ker je za prvi 24 let mojega ţivljenja, na način, sem ţivel, misli
in govoril zlomil srcu Boga.
113.
Jezus je bil mučen, kriţan in izkrvavljene, tako sem, da imam lahko
način, da bi šel v nebesa, ko umrem, ampak on je bil ţe NO odziva od mene.
114.
V teh letih 24, Jezus bi lahko so rekel, da o meni
115.
"Kar zadeva Andy Esche je zaskrbljen, jaz izkrvavljene NO zaradi."

116.
117.
118.

Na vsako polje preskus trakov je datum, zavreči.
Če do dneva Zavrzi ne ustrezajo krvi, vas naj bi jih vrgel vse proč
anyway
119.
Če sem imel dosegel moj "zavreči datum" brez odziva na kri Jezusa
Kristusa, Jezus bi vrţen me proč.
120.
Zakaj? Ker bi bilo nič zabeleţeni v knjigi Lamb's Life za zaščito mene
na dan sodbe, ko sem soloosnovi pred Bogom.

121.
122.
123.
124.
125.

Kot preskus trakovi, sem bil zelo drago.
Sveto pismo pravi, da sem bila kupljena s ceno.
Cena je bila ţivljenja in kri Jezusa Kristusa.

Poglej na ta preskus trakov in glej, da sem izkrvavljene na to, v
upanju, da bi dobili odgovor.
127.
Vendar, ker to ni odgovor na moje krvi, je nekoristno, da me.
128.
Moram vzeti ven iz pretočnega merila in vrgel v smeti.
129.
Prav tako veliko ljudi vem o Jezusu, ali ţe slišali o kri Jezusa.
130.
Ampak če si "Odgovor na" kri Jezusa, tam bo nič se zabeleţi v Lamb's
knjige ţivljenja, da vas zaščitimo na dan sodbe, ko vam soloosnovi pred
Bogom.
131.
Ta dan prihaja za vse nas.

126.

132.
133.

V poglavju 14 - John Jezus ne dve stvari: on nam daje sliko nebes, in
nam pove, kako priti.
134.
John 14: 2 - 3
135.
On je rekel v "V moj Očetova hiša so mnogih palače:
136.
Če bi bila, ni tako, sem bi ti povedal.
137.
In sem šel tja za pripravo kraj za vas.
138.
In če grem in pripraviti kraj za vas, bom spet prišel in boste prejeli mu
sam.
139.
Tako, da kjer sem jaz, si lahko tudi.

140.
141.

Svetu pravi, obstaja veliko načinov v nebo, ampak to je, ne kaj Jezus
rekel v JOHN 14: 6.
142.
Jn 14: 6
143.
Jezus rekel: Jaz sem pot, resnica in ţivljenje: nihče ne pride k Očetu,
razen prek ME!

144.
145.
146.

Rimska CESTA:
V knjigi Rimljani so štiri verzov, znan kot rimski cesti. To je, kaj
pravijo:

147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

Rimljanom 3: 23
Vsakdo ima pregrešili in padel od slavo Boga.
Rimljanom 6: 23
Kazen za greh je smrt, ampak Boţji dar je večno ţivljenje.

Rimljanom 5: 8
Bog pokaţe svojo ljubezen za nas v to, tudi medtem ko smo bili
grešnike, Kristus umrl za nas.

156.
157.
158.

Rimljani 10: 9
"Če ste priznam s ustih, da Jezus je gospodar, in verjameš v svojem
srcu, da Bog mu dvigne od mrtvih, vas bo shranjena"

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

Shranjeno
Shranjeno
Shranjeno
Shranjeno

iz
iz
iz
iz

kaj?
pekla.
Boţje sodbe
Boţje jarosti.

Moje ime je Andy Esche
in jaz priznam, da je Jezus Kristus je mojega Gospoda in Odrešenika.
in verjamem, da Bog mu dvigne od mrtvih.
Torej, v skladu z Boţja preprost obljuba v Rimljani 10: 9, ko umrem,
bom v nebesa.
169.
Čas, da se odzove na kri Jezusa Kristusa je danes!

170.
171.

Bi vsakdo prosim zapri oči

Na svetu, ţeli, da misliš, da so pomembne stvari dogaja v Hollywood,
Washington in New Yorku.
173.
Vendar zagotavljam, da Boţje oči so na vas prav zdaj, čaka, da vidite,
kaj bo naredil v naslednjih 30 sekundah.
174.
Če ste gledali ta video, in če ţelite, da 100 odstotkov, ki so prepričani,
da si bo v nebesa, ko boš umrl, nato pa ponovite to preprost molitev po me:

172.

175.
176.

Spodaj je je grešnik molitev za prevzem Jezusa Kristusa kot Gospoda
in Odrešenika, tako da vam bo šel v nebesa, ko boš umrl:
177.
Dragi Jezus,
178.
I so pregrešili.
179.
I so razdeljene svoje zakonodaje, in ţal.
180.
Prosim, oprosti mi za moje grehe.
181.
Sprejmem, vas kot mojega Gospoda in Odrešenika.
182.
Verjamem, Bog vam dvigne od mrtvih.
183.
in verjamem, da me v nebo, ko umrem.
184.
Zahvaljujemo se vam Jezus, Amen.

185.
186.
187.
188.
189.

Bi vsakdo prosim Odpri oči?
Če ste pravkar molil to molitev, nato Čestitamo!
Pravkar ste naredili najbolj pomembno odločitev vaše ţivljenje.
Jezus je dejal, če ste me priznam pred človek, jaz bo priznam ste pred
Bogom.
190.
Torej, če ste priznam, da je Jezus Kristus je vaš Gospoda in
Odrešenika, hočem narediti tri stvari:

191.
192.

Number One: Start, obiskuje cerkve, meni, da je Sveto pismo je Boţja
beseda.
193.
Številko dva: Povej pastor, da ste samo sprejeli Jezusa Kristusa kot
vaš Gospoda in Odrešenika.
194.
Število in tretji: Get a Bible in preberite evangelij John. To bo
pomagalo, da boste spoznali Jezusa Kristusa.

195.
196.
197.

Naj me pustil s končno eno misel:
Če sprejmete Jezusa Kristusa kot vaš Gospoda in Odrešenika, ta svet
je edini vraga, boste nikoli vedeli.
198.
Če ne sprejmete Jezusa Kristusa kot vaš Gospoda in Odrešenika, ta
svet je samo nebesa, boste nikoli vedeli.
199.
Zahvaljujemo se vam za gledanje in Zahvaljujemo se vam za dajanje
v najem mi govorijo.

200.

Domov

