Complete 180:
Mărturia personală a Andy Esche,
Fondator al MissingPets.com
1. Numele meu este Andy Esche, fondator al missingpets.com.
2. Pe parcursul vietii mele, Dumnezeu mi-a dat două viziuni
3.
4.
5.
6.

pentru a ajuta oamenii.
Viziunea primul a fost missingpets.com în 1997
Viziunea al doilea a fost "Complet 180" în 2004.
În următoarele câteva momente, am va discuta ambele
viziuni.
Cu toate acestea, scopul principal al acest video este de a
împărtăşi viziunea 180 complet cu tine.

7.
8. În 1997, am au fost vizita mea legi în New Jersey.
9. Am luat câinele cu noi.
10. Agent imobiliar a fost să arate casa lor şi stânga spate
poarta deschise.

11. Am revenit la casa, după prezentarea.
12. Câinele scăpat prin poarta deschise.
13. Am căutat pentru câteva minute şi a găsit-o cu un
Ciobanesc German.

14.
15. În timpul conducerii acasă, am dat seama că trebuia să fie

o modalitate mai bună pentru a găsi lipsesc casă decât
posta pliante pe stâlpi de telefon.
16. În timp ce călătoriţi pe Pennsylvania turnpike, Dumnezeu a
dat-mi viziunea pentru missingpets.com zece mile est de
Harrisburg, Pennsylvania.
17. Viziunea a fost foarte intens şi a durat pentru câteva
minute.
18. Eu cred că Dumnezeu a făcut o intensă pentru că am avut
un obicei de a incepand de proiecte, dar nu de finisare ei.
19. Dumnezeu a vrut să vă asiguraţi că am să urmeze cu
missingpets.com.

20.
21. Viziunea al doilea este scopul principal de acest videoclip.
22. Dumnezeu a dat-mi viziunea pentru "Complet 180" în 2004.
23. Tatăl meu a ministered la deţinuţii prin Ministerul închisoare
de mai mulţi ani.

24. Întotdeauna am vrut să fac ceva de genul asta, dar nu au
curajul.

25. În primăvara anului 2004, am a fost de echitatie autobuze

Winton drum în Cincinnati. Aşa cum am trecut de primăvară
Grove Cimitirul, m-am simtit Dumnezeu spune pentru a-mi
"Scrie acest lucru".

26.
27. Am luat unele de hârtie din Servieta mea şi a început scris
cuvintele ca Dumnezeu le-a dat la mine.

28. Când am ajuns la locul de muncă, Dumnezeu a dat-mi
"Complet 180".

29. "Complet 180" este o predică care durează 180 de secunde.
30. Scopul "Complet 180" este de a ajuta oamenii să asiguraţivă că ei vor merge în Rai când moară.

31.
32. Am predicat "Complet 180" de la City evanghelia misiune în
Cincinnati pentru o pereche de ani.

33. De fiecare dată când am predicat, mi-ar face modificări
minore pentru a facilita fluxul de predică.

34. Pe 29 martie 2006, m-am simţit că "Complet 180" cerute
nu mai multe modificări.

35. De acum înainte, aş doar imprimaţi-l conduce la serviciul de
sâmbătă seara şi predice.

36. Pic te ştiu că Dumnezeu a perfectat predica pentru un alt
motiv.

37.
38. Pe 30 martie 2006, am sunat la Tatăl meu în spital.
39. El a avut probleme cardiace de ani.
40. El a avut un stimulator cardiac noi în.
41. El a fost încă slab la o intervenţie chirurgicală.
42. Am încercat să vorbesc despre nimic, dar sa problemele de
sănătate pentru a menţine mintea sa concentrat pe ceva
pozitiv.
43. Cu toate acestea, aceasta nu funcţionează acest moment.

44.
45. Tata mi-a spus că el nu cred că el a fost o să-l din spital de
această dată.

46. În trecut, m-am întotdeauna rugat pentru el.
47. Dumnezeu ar vindeca-l şi -l din spital şi tot ceea ce ar fi
bine.

48. Dar nu a putut fac acest moment.
49. De fiecare dată când m-am rugat, rugăciunile mele părea să
lovit plafonul şi opri.

50.
51. În ultimii 8 ani, am primit apeluri telefonice în mijlocul de

noapte, spune-mi de a conduce două ore la spital, pentru că
tatăl meu a fost pe moarte.
52. Ea a fost până la punctul în cazul în care ar sări de fiecare
dată când telefonul sunat.
53. Doar nu a putut fac mai.
54. Prin urmare, această dată, am decis să da drumul de tata.

55.
56. I-am spus tatăl meu că-l-a plăcut şi l-a mulţumit pentru o
mare de viaţă.

57. Tatăl meu a fost meu rol model şi erou.
58. Am avut o mare de viaţă împreună.
59. Am avut conversaţia noastră finală de cateva ori, aşa că a
existat nici o afacere neterminate între mine şi tatăl meu.

60. Am predat telefonul la soţia mea şi fiul şi -a spus ei, care

am crezut că acest lucru a fost ultima dată când le-ar vorbi
la Tatăl meu de pe pământ.

61.
62. I-au spus ei iubit şi au fost roagă pentru el.
63. Ei predat telefonul pentru mine. Ultimul lucru pe care tatăl

meu a spus vreodată la mine a fost că el ma iubit, el a fost
mândru de mine şi că el nu vrea să fie trist.

64. M-am gândit la mine "cum sunt eu trebuia să fac asta?"
65. Cu toate acestea, am pastrat care la mine, pentru că m-am

simtit am avut deja întrebat-l pentru suficient sfaturi pentru
o durata de viaţă.
66. În schimb, am spus "bine" şi a închis telefonul.

67.
68. A doua zi, sora mea a sunat şi mi-a dat ştiri.
69. Tatăl meu a murit.
70. Ea a spus o asistentă medicală a fost citit Biblia să-l, pe
vineri dimineata.

71. Câteva momente mai târziu, a asistentei medicale acelaşi
plimbat prin camera sa şi observat paşnică cum el a fost
dormit.
72. Cu toate acestea, ea sa uitat la lui inimă monitor şi a
observat că a fost plat.

73.
74. A asistentei medicale a spus ea a intrat în, şi -a dat tatăl
meu un sărut pe frunte.

75. A asistentei medicale, a spus ea speră că a fost foarte bine
cu noi.

76. A fost în regulă cu mine.
77. Dacă cineva merita un sărut pentru modul în care a trăit
viaţa sa, a fost tatăl meu.

78.
79. Aşa cum am stat pe partea laterală a pat plâns, aceasta a
avut loc la mine a fost cum unic de această zi.

80. Ca m-am gândit meu 41 de ani pe pământ: grădiniţă, deget

mic league baseball, liceu, colegiu, căsătorie şi paternităţii,
am realizat brusc că astăzi a fost prima zi am mers
vreodată pe pământ pe care tatăl meu nu merge printr-o cu
mine.

81.
82. În timpul înmormântare tatăl meu, au fost ori că am plans
atât de greu, am abia putea respira.

83. Cu toate acestea, în mijlocul cel mai greu zi din viaţa mea,
Dumnezeu a intrat şi mi-a dat cel mai bun moment din
viaţa mea.
84. Dumnezeu mi-a dat puterea şi curajul de a citi un tribut
adus de la Tatăl meu şi este combinat cu "Complet 180".
85. Totul despre Dumnezeu este perfectă şi uimitor, inclusiv
calendarul său.
86. Aceasta este "Complet 180".

87.
88. În următoarea 180 de secunde, vreau să vă asiguraţi că

toată lumea să urmăriţi acest video se întâmplă la cer
atunci când mori.
89. Este posibil să fie sănătoase chiar acum, dar una din aceste
zile, ne va fi pe noastre patul de moarte.
90. Ne va lupta pentru o singură respiraţie ultima.
91. Ne va aluneca din lumea aceasta şi du-te în alta.
92. Ne va fiecare sta singur înaintea lui Dumnezeu.

93.
94. În acel moment, Dumnezeu va trimite-ne rai sau iad pentru
eternitate.

95. Aş dori să utilizaţi următoarele poveste pentru a ne pregăti
pentru acea zi.

96. În 1985, am aflat am fost diabetici.

97. Parte a mi rutina zilnică este de verificare a mea de zahăr
din sânge.

98.
99. Am împungere degetul.
100.
Margini de tăiere pe o bandă de testare
101.
I stick-l în contorul
102.
Contorul răspunde cu meu de zahăr din sânge
103.
Cea mai mare parte de timp când am stors de pe o

bandă de testare, primesc un răspuns.
Cu toate acestea, uneori I margini de tăiere pe o
bandă şi obţine nici un răspuns.
105.
Trebuie să ia-o din contorul, şi aruncă-l în Coşul de
gunoi.

104.

106.
107.
108.

Acest lucru este frustrant din 2 motive.
Numarul unu: Acestea test benzi sunt foarte
scumpe.
109.
Număr de două: am tăiat mine şi a sângerat pentru
nici un motiv.
110.
Atunci când contorul nu răspunde, acesta aduce
aminte de Iisus Hristos

111.
112.

de ce? Pentru că pentru primele 24 de ani din viaţa
mea, modul în care am trăit, a crezut că şi a vorbit rupt
inima lui Dumnezeu.
113.
Isus a fost torturat, răstignit, şi a sângerat acest
lucru I, care am putea avea un mod de a merge la cer,
atunci când voi muri, dar el a fost obtinerea nu răspuns la
mine.
114.
În timpul celor 24 de ani, Isus ar putea fi spus că
despre mine
115.
"În ceea ce priveşte Andy Esche este respective, am
sângerat fără motiv. „

116.
117.

Pe fiecare cutie de test benzi, există o dată de
abandonare.
118.
Dacă ai nu răspunde de sânge de la data de
abandonare, pe care ar trebui să le arunca toate departe,
oricum
119.
În cazul în care am a ajuns la meu "Abandonare
data" fără a răspunde la sângele lui Isus Hristos, Isus ar au
aruncat mine.
120.
de ce? Pentru că ar fi nimic înregistrate în cartea
Mielului de viaţă să mă protejeze ziua judecăţii când eu
stau singur înaintea lui Dumnezeu.

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

Ca benzi de testare, am fost foarte scump.
Biblia spune că a fost cumpărat cu un preţ.
Preţul a fost de viaţă şi sângele lui Isus Hristos.

Puteţi uita-te la această bandă de testare şi pentru a
vedea că am sângerat pe el, în speranţa de a obţine un
răspuns.
127.
Cu toate acestea, deoarece acesta nu răspunde la
sângele meu, este inutil pentru mine.
128.
Trebuie să ia-o din contorul, şi aruncă-l în Coşul de
gunoi.

De asemenea, mulţi oameni ştiu despre Isus, sau au
auzit despre sângele lui Isus.
130.
Dar dacă nu aveţi "Răspuns la" sângele lui Isus,
acolo va fi nimic înregistrate în cartea vieţii pentru a vă
proteja ziua judecăţii când aţi sta singur înaintea lui
Dumnezeu Mielului.
131.
Acea zi vine pentru noi toţi.

129.

132.
133.

În John capitolul 14 - Isus are două lucruri: A ne
oferă o imagine din cer, şi ne spune cum să ajung acolo.
134.
Ioan 14: 2 - 3
135.
El a spus în "în casa Tatălui meu sunt multe
mansions:
136.
În cazul în care s-ar nu astfel, am ar fi spus.
137.
Şi merg să pregătesc un loc pentru tine.
138.
Şi dacă mă duc şi pregătesc un loc pentru tine, voi
veni din nou, şi a primi te la mine.
139.
Astfel încât în cazul în care sunt eu, este posibil, de
asemenea.

140.
141.

Lumea spune că există multe moduri în cer, dar asta
e nu ceea ce Isus a spus în JOHN 14: 6.
142.
Ioan 14: 6
143.
Isus a spus: eu sunt calea, adevărul şi viaţa: nici un
om vine unto Tatăl, cu excepţia prin ME!

144.
145.
146.

Roman rutier:
În cartea de romani, există patru versete cunoscut
ca drumul Roman. Aceasta este ceea ce se spune:

147.
148.
149.

Romani 3: 23
Toată lumea a păcătuit şi a căzut scurt de slava lui
Dumnezeu.

150.
151.
152.

Romani 6: 23
Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar darul lui
Dumnezeu este viaţa veşnică.

153.
154.
155.

Romani 5: 8
Dumnezeu demonstrează iubirea sa pentru noi în
acest sens, chiar în timp ce am fost păcătoşi, Hristos a
murit pentru noi.

156.
157.
158.

Romani 10: 9
"Dacă vă mărturisesc cu gura că Isus este Domnul,
şi să crezi în inima ta că Dumnezeu a ridicat-l din morţi, vei
fi mântuit"

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

Salvat
Salvat
Salvat
Salvat

de
de
de
de

la
la
la
la

ceea ce?
iad.
judecata lui Dumnezeu
mânia lui Dumnezeu.

Numele meu este Andy Esche
şi eu mărturisesc că Isus Hristos este Domnul şi
Mântuitorul meu.
167.
şi cred că Dumnezeu înviat din morţi.

Prin urmare, în conformitate cu promisiunea lui
Dumnezeu simplu în Romani 10: 9, atunci când voi muri,
mă duc la cer.
169.
Timp pentru a răspunde la sângele lui Isus Hristos
este azi!

168.

170.
171.
172.

Toată lumea vă rugăm să ar închide ochii
Lumea vrea să cred că cele mai importante lucruri se
întâmplă în Hollywood, Washington şi New York.
173.
Dar iti garantez că ochii lui Dumnezeu sunt pe tine
chiar acum, pentru a vedea ceea ce aveţi de gând să faci în
următorii 30 de secunde de aşteptare.
174.
Dacă vă sunt urmăriţi acest video, şi doriţi să faceţi
100% sigur că aveţi de gând să cer atunci când mori, apoi
repetaţi această rugăciune simplu după mine:

175.
176.

Mai jos este păcătos de rugăciune pentru a primi
Isus Hristos ca Domnul şi Mântuitorul astfel încât să va
merge la cer, atunci când mori:
177.
Dragi Isus,
178.
Am păcătuit.
179.
Mi-am rupt dumneavoastră legale, şi îmi pare rău.
180.
Te rog iartă-mă pentru păcatele mele.
181.
Accept ca Domnul şi Mântuitorul meu.
182.
Cred că Dumnezeu le-a ridicat din morţi.
183.
şi am încredere în tine pentru a obţine mine în Rai
când mor.
184.
Mulţumesc lui Isus, Amin.

185.
186.
187.

Toată lumea vă rugăm să ar deschide ochii?
În cazul în care doar se ruga această rugăciune, apoi
Felicitări!
188.
Tocmai v-aţi făcut cea mai importantă decizie din
viaţa ta.
189.
Isus a spus dacă mărturiseşti mine înainte de om, eu
va mărturisesc înaintea lui Dumnezeu.
190.
Deci, dacă mărturiseşti că Isus Hristos este Domnul
şi Mântuitorul tău, vreau să faci trei lucruri:

191.
192.

Numarul unu: Start participarea la o biserică care
crede că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu.
193.
Numărul doi: Spune pastor că te-ai acceptat Isus
Hristos ca Domnul şi Mântuitorul tău.
194.
Număr de trei: Ia o Biblie şi citi evanghelia lui Ioan.
Acest lucru vă va ajuta să se cunoască Isus Hristos.

195.
196.
197.

Să-mi lăsaţi-vă cu un singur gândit finală:
Dacă acceptaţi Isus ca dumneavoastră Domnului şi
Mântuitorului, această lume este singura dracu va şti
vreodată.
198.
Dacă nu acceptaţi Isus ca dumneavoastră Domnului
şi Mântuitorului, această lume este cer doar va şti vreodată.
199.
Vă mulţumim pentru vizionarea şi vă mulţumesc
pentru daţi-mi vorbească.

200.

Home

