The Complete 180:
Die Persoonlike Getuienis van Andy Esche,
Stigter van MissingPets.com
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My naam is Andy Esche, stigter van missingpets.com.
Tydens die verloop van my lewe, het God aan my gegee twee visioene om
mense te help.
Die eerste visie was missingpets.com wat in 1997
Die tweede visie is die "volledige 180" in 2004.
In die volgende paar oomblikke, sal ek twee visioene te bespreek.
Tog is die hoofdoel van hierdie video is die deel van die volledige 180 visie
met jou.
In 1997, was ons besoek aan my in-wette in New Jersey.
Ons het die hond het saam met ons.
Die makelaar is wys hul huis-en linkerkant van die rug hek oop te maak.
Ons is weer terug by die huis na die toon.
Die hond ontsnap deur die oop hek.
Ons het gesoek vir 'n paar minute en het haar met' n Duitse Herder.

Terwyl jy ry huis, het ek besef dat daar nodig is om 'n beter manier om te
kry vermiste troeteldiere as die aanvraag vlieërs op die telefoon pale.
16. Op reis en op die Pennsilvanië-tolhek, het God aan my gegee het die visie vir
missingpets.com tien kilometer oos van Harrisburg, Pennsylvania.
17. Die visie was baie intens en geduur vir 'n paar minute.
18. Ek glo dat God het dit intens, omdat ek 'n gewoonte na die aanvang van die
projekte gehad het, maar nooit voltooi het.
19. God wou seker te maak dat ek sou volg deur met missingpets.com.
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Die tweede visie is die hoofdoel van hierdie video.
God het my die visie vir die "volledige 180" in 2004.
My pa om gevangenes bedien via die gevangenis bediening vir baie jare.
Ek wou altyd om iets te doen soos dit nie, maar het nie die moed nie.
In die lente van 2004, was ek ry met die bus af Winton pad in Cincinnati.
Soos ons Spring Grove Begraafplaas geslaag het, het ek gevoel het God vir
my sê: "Skryf dit neer".
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27. Ek het 'n papier gegryp uit my aktetas en begin met skryf die woorde soos
God gave them to me.

28. Teen die tyd dat ek by die werk, het God aan my gegee die "volledige 180".
29. Die "volledige 180" is 'n preek wat duur 180 sekondes.
30. Die doel van die "volledige 180" is om mense te help maak seker dat hulle sal
hemel toe gaan wanneer hulle sterf.
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32. Ek verkondig die "volledige 180" te Stad Evangelie sending in Cincinnati vir 'n
paar jaar.

33. Elke keer as ek gepreek het, sou ek klein veranderings te maak die preek
vloei makliker te maak.

34. Op 29 Maart 2006, het ek gevoel dat die "volledige 180" nodig is nie meer
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veranderinge.
Van nou af, wil ek net druk, ry om die Saterdag nag diens en verkondig dit.
Min het ek geweet dat God die preek vir 'n ander rede vervolmaak het.

Op 30 Maart 2006, het ek my pa genoem in die hospitaal.
Hy het hartprobleme gehad het vir die jaar.
Hy het 'n nuwe pasaangeër moes sit kg
Hy was nog altyd swak uit die chirurgie.
Ek het probeer om te praat oor iets, maar sy gesondheid probleme op te hou
sy oë gerig op iets positiefs.
43. Tog het dit hierdie keer werk nie.
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45. Pappa het my vertel dat hy nie dink hy gaan om dit uit die hospitaal hierdie
tyd nie.

46. In die verlede het ek altyd gebid het vir hom.
47. God sou hom gesond maak en kry hom uit die hospitaal en alles would be
fine.

48. Maar ek kon dit nie doen nie hierdie tyd.
49. Elke keer as ek gebid het, my gebede het voorgekom om te druk die plafon
en stop.
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51. Vir die afgelope 8 jaar het, het ek telefoon oproepe ontvang het in die middel
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van die nag, vertel ek ry twee uur by die hospitaal, want my pa is sterwend.
Dit het tot die punt waar ek elke keer as die telefoon rang sou spring.
Ek kon dit nie doen nie meer nie.
Dus, hierdie keer, het ek besluit om te laat gaan van die Daddy.

Ek het my pa vertel dat ek hom liefgehad het en bedank hom vir 'n goeie
lewe.
57. My pa is my rolmodel en held.
58. Ons het 'n goeie lewe saam gehad het.
59. Ons het ons laaste gesprek gehad het 'n paar keer, dus was daar geen
onafgehandelde sake tussen my en my pa.
60. Ek het die selfoon oorhandig aan my vrou en seun en hulle vertel dat ek het
gedink dit was die laaste keer wat hulle sou praat met my pa op aarde is.
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62. Hulle het vir hom gesê dat hulle hom liefhet en bid was vir hom.
63. Hulle het die selfoon oorhandig aan me. Die laaste ding wat my pa ooit vir

my gesê het dat hy my liefhet, het hy trots is van my en dat hy nie wil hê ek
moet hartseer wees nie.
64. Ek het by myself gedink "hoe is ek veronderstel om dit te doen?"
65. Ek is egter bly dat aan myself, want ek voel ek het al gevra vir hom genoeg
advies vir 'n leeftyd.
66. In plaas daarvan, het ek vir hom gesê dat "goed" en hang die telefoon.
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68. Die volgende dag, my suster geroep en aan my gegee het die nuus.
69. My pa het verbygegaan.
70. Sy het gesê dat 'n verpleegster was die lees van die Bybel aan hom op
Vrydag oggend.

71. 'N Paar oomblikke later het dieselfde verpleegster geloop het deur sy kamer
en opgelet hoe rustig hy slaap.

72. Sy het egter gekyk na sy hart monitor en opgemerk dat dit plat was.
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74. Die verpleegster het gesê sy het in en gee my pa 'n soen op die voorkop.

75. Die verpleegster het gesê sy het gehoop dit was goed met ons.
76. Dit was fine met my.
77. As iemand verdien 'n soen vir die manier waarop hy sy lewe gewoon het, was
dit my pa.
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79. Soos ek sit op die kant van die bed en huil het, is dit by my opgekom hoe
uniek hierdie dag was.

80. As ek het gedink oor my 41 jaar op die aarde: kleuter-, klein afdeling

baseball, hoërskool, kollege, die huwelik en vaderschap, het ek skielik besef
dat vandag die eerste dag wat ek ooit geloop het op die aarde wat my pa
gedoen het loop deur dit nie met my was .

81.
82. Tydens my pa se begrafnis, was daar tye dat ek gehuil so moeilik is, kon ek
skaars asemhaal.

83. Maar in die middel van die moeilikste dag van my lewe, het God versterk in
en het my die BESTE oomblik van my lewe.

84. God het my die krag en die moed om te lees 'n huldeblyk aan my pa en dit
gekombineer met die "volledige 180".

85. Alles oor God is volmaak en amazing, insluitend Sy tydsberekening.
86. Die volgende is die "volledige 180".
87.
88. In die volgende 180 sekondes, ek wil om seker te maak dat almal hierdie
video gekyk gaan na die hemel wanneer jy sterf.

89. Jy mag word gesond reg nou nie, maar een van die dae, sal ons almal wees
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op ons sterfbed.
Ons sal veg vir 'n laaste asem.
Ons sal glip uit hierdie wêreld en gaan na die volgende.
Ons sal elkeen op sy eie staan voor God.

Op daardie punt, dan sal God stuur ons na die hemel of die hel vir die
ewigheid.
95. Ek wil graag die volgende storie te gebruik om ons te help vir die dag voor te
berei.
96. In 1985 het ek uitgevind ek diabeet is.
97. Deel van my daaglikse roetine is kontrole my bloed suiker.
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99. Ek het my vinger poke.
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Ek bloei op 'n toets-strook
101.
Ek hou dit in die meter
102.
Die meter reageer met my bloed suiker
103.
Meeste van die tyd toe ek snit op 'n toets-strook, kry ek' n antwoord.
104.
Maar soms gaan ek snit op 'n strook en kry geen reaksie.
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Ek het om dit uit van die meter, en gooi dit in die asblik.
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Dit is frustrerend vir 2 redes.
108.
Nommer een: Hierdie toets gedrag is baie duur.
109.
Nommer twee: Ek het myself afgesny en gebloei vir geen rede.
110.
Wanneer die meter nie reageer, dit herinner van Jesus Christus
111.
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Waarom? Want vir die eerste 24 jaar van my lewe, die manier wat ek
geleef, gedink en gepraat het gebreek die hart van God.
Jesus is gemartel, gekruisig is, en gebloei sodat ek dat ek 'n manier
om hemel toe gaan wanneer ek sterf kan hê nie, maar HY was om te kry
GEEN reaksie van me.
114.
Tydens dié 24 jaar, kon Jesus het gesê dat oor my
115.
"Sover Andy Esche betref, is ek gebloei vir GEEN rede."
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Op elke vak van toetsstrokies, daar is 'n weggooi datum.
As jy nie reageer op die bloed, nie deur die weggooi datum, jy
veronderstel is om te gooi hulle almal weg in elk geval
119.
As ek bereik het my "weggooi datum" sonder om te reageer op die
bloed van Jesus Christus, sou Jesus het my gegooi het weg.
120.
Waarom? Want daar sal niks wees nie aangeteken is in die Lam se
boek van die lewe te beskerm my op Judgment Day toe staan ek alleen voor
God.
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Soos die toetsstrokies, ek was baie duur.
Die Bybel sê dat ek gekoop het was met 'n prys.
Die prys was die lewe en die bloed van Jesus Christus.

Jy kan kyk na hierdie toets-strook, en sien dat ek gebloei oor dit, met
die hoop om 'n antwoord.
127.
Maar, omdat dit nie reageer op my bloed nie, is dit nutteloos is om
my.
128.
Ek het om dit uit van die meter, en gooi dit in die asblik.
129.
Net so baie mense weet van Jesus, of gehoor het oor die bloed van
Jesus.
130.
Maar tensy jy die "REAGEER OP" die bloed van Jesus, sal daar niks
wees nie aangeteken is in die Lam se boek van die lewe om jou te beskerm
op Judgment Day wanneer jy op sy eie staan voor God.
131.
Daardie dag kom vir ALLES van ons.
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In Johannes Chapter 14 - Jesus is nie twee dinge: Hy gee ons 'n foto
van die hemel, en vertel hoe om daar te kom.
134.
Johannes 14:2-3
135.
Hy het gesê in die "In my Vader se huis is baie wonings;
136.
As dit nie so was nie, sou ek julle gesê het.
137.
En ek gaan daar om voor te berei 'n plek vir jou.
138.
En as ek gaan, en voorbereiding van 'n plek vir jou is, sal ek weer
kom, en kry julle na My toe.
139.
So dat waar Ek is, kan jy ook wees.
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Die wêreld sê daar is baie maniere in die hemel nie, maar dit is NIE
wat Jesus sê in Johannes 14:6.
142.
Johannes 14:6
143.
Jesus het gesê: Ek is die weg, die waarheid en die lewe: niemand kom
na die Vader, BEHALWE DEUR MY!
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Die Romeinse Weg:
In die boek van Romeine, daar is vier verse wat bekend staan as die
Romeinse weg. Dit is wat hulle sê:
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Romeine 3:23
Almal het gesondig en kort van die heerlikheid van God gedaal.

Romeine 6:23
Die straf vir die sonde is die dood, MAAR die gawe van God is die
ewige lewe.
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Romeine 5:8
God bewys sy liefde vir ons in hierdie, selfs terwyl ons sondaars was,
het Christus vir ons gesterf het.
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Romeine 10:9

"As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy met jou hart glo
dat God het Hom uit die dood, sal jy gered word"
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Gered
Gered
Gered
Gered

van wat?
uit die hel.
uit God se oordeel
uit God se toorn.

My naam is Andy Esche
en ek bely dat Jesus Christus my Here en verlosser.
en ek glo dat God Hom uit die dood.
Daarom, volgens God se eenvoudige belofte in Romeine 10:9,
wanneer ek sterf, ek gaan hemel toe.
169.
Die tyd om te reageer op die bloed van Jesus Christus is VANDAG!
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Sal almal asseblief sluit jou oë
Die wêreld wil hê jy moet dink dat die belangrike dinge is going on in
Hollywood, Washington en New York.
173.
Maar ek het nie waarborg dat God se oë is op u regterkant van nou,
wag om te sien wat jy gaan doen in die volgende 30 sekondes.
174.
As jy kyk na die video, en wat jy wil maak 100 persent seker dat jy
gaan na die hemel wanneer jy sterf, dan herhaal hierdie eenvoudige gebed na
my:
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Hieronder is die Sinner gebed te ontvang, Jesus Christus as Here en
Verlosser, so jy sal hemel toe gaan wanneer jy sterf:
177.
Liewe Jesus
178.
Ek het gesondig.
179.
Ek het gebreek jou wette, en ek is jammer.
180.
Vergewe my asseblief vir my sondes.
181.
Ek aanvaar jou as my Here en Verlosser.
182.
Ek glo dat God opgewek jy uit die dood.
183.
en ek vertrou jy kry my in die hemel wanneer ek sterf.
184.
Dankie dat jy Jesus, Amen.
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Sal almal asseblief oop jou oë?
As jy net gebid dat gebed, dan Veels geluk!
het jy nou net gemaak van die belangrikste besluit van jou lewe.
Jesus het gesê as jy bely voor die mens is, sal ek bely jy voor God.
Dus, as jy bely dat Jesus Christus jou Here en Verlosser, ek wil hê jy
moet drie dinge doen:
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Nommer een: Begin bywoning van 'n kerk wat meen die Bybel is die
Woord van God.
193.
Nommer twee: Vertel die pastoor wat jy net aanvaar Jesus Christus as
jou Here en Verlosser.
194.
Nommer Drie: Kry 'n Bybel en lees die Evangelie van Johannes. Dit
sal jou help om te weet dat Jesus Christus.
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Laat ek jou agterlaat met 'n laaste gedagte:
As jy aanvaar Jesus Christus as jou Here en Verlosser, hierdie wêreld
is die enigste hel wat jy ooit sal weet.
198.
As jy nie aanvaar nie Jesus Christus as jou Here en Verlosser, hierdie
wêreld is die enigste Hemel wat jy ooit sal weet.
199.
Thank you for watching en dankie dat jy my het laat praat.

200.

Huis

