180 Complete:
Dëshmia personale e Andy Esche,
Themeluesi i MissingPets.com
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Emri im është Andi Esche, themelues i missingpets.com.
Gjatë kursit të jetës time, Perëndia i ka dhënë dy vizionet për të ndihmuar
njerëzit.
Vizioni i parë ishte në missingpets.com 1997
Vështrimi i dytë ishte "Complete 180" në 2004.
Në momentet e ardhshme, unë do të diskutojë të dy vizionet.
Megjithatë, qëllimi kryesor i kësaj video është e plotë për të ndarë me ju
vizionin 180.
Në vitin 1997, ne kemi qenë në vizitë në ligjet e mia në Nju Jersey.
Ne marrë qen me ne.
Real estate agent ishte treguar shtëpinë e tyre dhe e la porta te hapura.
Ne u kthye në shtëpi pas treguar.
Qen arratis nëpër portë të hapur.
Ne kërkuan për disa minuta dhe e gjeti atë me një çoban gjermane.

Ndërsa lëvizëse në shtëpi, unë kuptova se atje duhet të jetë një mënyrë më
të mirë për të gjetur të humbur kafshe se postimi pilotët në polet telefon.
16. Ndërsa udhëtonte në rrugë me pagesë Pensilvanisë, Perëndia më dha vizion
për missingpets.com dhjetë milje në lindje të Harrisburg, Pensilvania.
17. Vizioni ishte shumë intensive dhe zgjati për disa minuta.
18. Unë besoj se Zoti e bëri të fortë, sepse kam pasur një zakon të projekteve
duke filluar, por kurrë përfunduar ato.
19. Perëndia donte të siguroheni që unë do të ndjek deri me missingpets.com.
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Vështrimi i dytë, është qëllimi kryesor i kësaj video.
Perëndia më dha vizion për "Complete 180" në 2004.
Babai im nisi të burgosurve nëpërmjet ministrisë burg për shumë vite.
Unë gjithmonë të kërkuar për të bërë diçka si kjo, por nuk kanë guxim.
Në pranverë të vitit 2004, unë i kishte hipur autobusit poshtë rrugës Winton
në Cincinnati. Ashtu si kemi kaluar Spring Grove Varrezat, ndjeva se Perëndia
për mua "Shkruaj këtë down".
I kapi disa letra nga çantë tim dhe filloi të shkruajë fjalët që Zoti ia dha mua.
Me kohë kam për të punuar, Perëndia i kishte dhënë mua "Complete 180".
"Complete 180" është një predikim që zgjat 180 sekonda.
Qëllimi i "Complete 180" është për të ndihmuar njerëzit të sigurt ata do të
shkojnë në qiell kur ata vdesin.

31.
32. Predikuar "Complete 180" në Ungjillin City Mission in Cincinnati për disa vjet.

33. Çdo herë që kam predikuar, unë do të bëjë ndryshime të vogla për ta bërë
më të lehtë rrjedhin predikim.

34. Më 29 mars 2006, unë ndjeva se "Complete 180" nuk ka kërkuar ndryshime
të tjera.

35. Nga tani e tutje, unë do të shtypura vetëm atë, për të çuar në shërbim natën
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e shtunë dhe të predikojë atë.
Pak nuk di se Zoti e kishte përsosur predikim për një tjetër arsye.

Më 30 mars 2006, i quajtur babai im në spital.
Ai kishte probleme me zemrën për vite me rradhë.
Ai kishte vënë re një stimulues kardiak in
Ai ishte ende i dobët nga operacioni.
U mundova të flas për ndonjë gjë, por problemet e tij shëndetësore për të
mbajtur mendjen e tij u përqëndrua në diçka pozitive.
43. Megjithatë, ajo nuk ka punuar këtë kohë.

44.
45. Babë më tha se ai nuk mendoj se ai do të bëjë atë nga spitali kësaj kohe.
46. Në të kaluarën, unë gjithmonë u lut për atë.
47. Perëndia do ta shëronte dhe për të marrë atë jashtë spitalit dhe gjithçka do
të jetë mirë.

48. Por unë nuk mund t `i kësaj kohe.
49. Çdo herë që unë lutesha, lutjet e mia për të goditur dukej tavan dhe ndalet.
50.
51. Për 8 vitet e fundit, kam marrë telefonata në mes të natës, duke u thënë
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mua për të përzënë dy orë në spital, sepse babai im ishte duke vdekur.
Ajo mori për pikë ku unë do të kërcejnë çdo herë ranë telefonit.
Unë thjesht nuk mund të bëjë më atë.
Për këtë arsye, këtë herë, kam vendosur që të le të shkojnë e babë.

Unë i thashë se baba im I dashur atë dhe e falenderoi atë për një jetë të
madhe.
57. Babai im ishte model i rolit dhe heroi tim.
58. Ne kishim një jetë të madhe së bashku.
59. Ne patëm bisedë tonë të fundit disa herë, kështu që nuk ka pasur punë të
pambaruar në mes meje dhe baba im.
60. I dorëzoi telefon me gruan time dhe djalin dhe u tha atyre se mendova kjo
ishte hera e fundit ata do të flasin për babain tim në tokë.

61.
62. Ata i tha atij që e donte dhe ishin lutur për të.
63. Ata dorëzuan telefon për mua. Gjëja e fundit që babai im gjithnjë e më tha

ishte se ai donte mua, ai ishte krenar për mua dhe se ai nuk dëshiron më të
trishtuar.
64. Kam menduar për veten time "si jam kam menduar për të bërë këtë?"
65. Megjithatë, unë se për të mbajtur veten, sepse e ndjeja unë tashmë e kishte
kërkuar atë për këshilla të mjaftueshme për një jetë.
66. Në vend të kësaj, unë i tha atij: "mirë" dhe hung up telefonit.
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Ditën tjetër, motra ime quajtur mua dhe i dha lajmin.
Babai im kishte kaluar larg.
Ajo tha se një infermiere po lexonte Biblën në atë të premten në mëngjes.
Një disa momente më vonë, të njëjtën infermiere u larguan nga dhoma e tij
dhe vënë re se si ai ishte duke fjetur i qetë.
72. Megjithatë, ajo dukej në monitorimin e tij të zemrës dhe vënë re se ajo ishte
e sheshte.

73.
74. Infermiere tha ajo hyri babai im dhe i dha një puthje në ballë.
75. Infermiere tha se shpresonte që ishte në rregull me ne.

76. Ishte mirë me mua.
77. Nëse dikush merituar një puthje për mënyrën se si ai jetonte jetën e tij, ai
ishte baba im.

78.
79. Si unë u ul në anën e krevatit qan, ajo ka ndodhur për mua se sa i vecante
kjo dite ishte.

80. Si kam menduar rreth 41 vjet e mia mbi tokë, kopshti, pak baseball league,

shkollën e mesme, kolegji, martesa dhe atësisë, unë befas e kuptova se sot
ishte dita e parë kam ecur ndonjëherë në tokë, se babai im nuk ecin nëpër atë
me mua .

81.
82. Gjatë varrimin e babait tim, ka qenë herë që unë bërtiti aq shumë, unë mezi
mund të marr frymë.

83. Megjithatë, në mes të ditës më e vështirë e jetës sime, Perëndia ndërhyri dhe
dha mua BEST momentin e jetës sime.

84. Perëndia më dha forcën dhe kurajon për të lexuar një haraç të babait tim dhe
e kombinuar atë me "Complete 180".

85. Gjithçka rreth Perëndisë është i përsosur dhe të mahnitshme, duke përfshirë
kohën e tij.

86. Më poshtë është "Complete 180".
87.
88. Në 180 seconds tjetër, unë dua të sigurohemi që të gjithë shikuar këtë video
do të qiell kur vdes.
89. Ju e drejtë mund të jetë i shëndetshëm tani, por një nga këto ditë, ne të
gjithë do të jenë në shtratin tonë të vdekjes.
90. Ne do të luftojnë për një frymë të fundit.
91. Ne do të kaloj nga kjo botë dhe shko në tjetër.
92. Ne do të qëndrojmë çdo vetëm para Perëndisë.

93.
94. Në këtë pikë, Perëndia do të na dërgojë në qiell apo ferr për përjetësi.
95. Unë do të doja të përdorni historinë e mëposhtme për të ndihmuar
përgatitjen na për atë ditë.

96. Në vitin 1985, unë kuptova unë ishte diabetik.
97. Pjesë e rutinore time të përditshme është kontrolluar sheqeri im i gjakut.
98.
99. Unë thes gishtin tim.
100.
Unë rrjedh gjak në një shirit test
101.
I ngjit atë në njehsor
102.
Njehsor i përgjigjet me sheqer gjaku im
103.
Shumica e kohë kur unë rrjedh gjak në një strip provë, unë të marrë

një përgjigje.
Megjithatë, ndonjëherë unë rrjedh gjak në një rrip dhe të marrin asnjë
përgjigje.
105.
Unë duhet të marrë atë nga njehsor, dhe hedhin atë në plehra.
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Kjo është frustruese për 2 arsye.
Numri i parë: Këto strips provë janë shumë të shtrenjta.
Numër Dy: I ulur veten dhe Bled për asnjë arsye.
Kur njehsor nuk i përgjigjet, ai kujton e Jezu Krishtit

Pse? Sepse për 24 vitet e para të jetës time, mënyrën se si unë ka
jetuar, menduar dhe foli thyen zemrën e Perëndisë.
113.
Jezusi ishte torturuar, kryqëzuar, dhe Bled kështu që unë se mund të
ketë një rrugë për të shkuar në qiell kur vdes, por ai ishte duke u JO përgjigje
nga unë.
114.
Gjatë këtyre 24 viteve, Jezusi mund të kishte thënë se për mua
115.
"Sa i përket Andi Esche është i shqetësuar, i Bled për asnjë arsye."
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Në çdo kuti me strips provë, ka një hidhni data.
Nëse nuk përgjigjen gjakut nga hidhni datën, ju duhet të hedh atyre
gjithë larg gjithsesi
119.
Po të kisha arritur tim "hidhni datën" pa iu përgjigjur të gjakut të Jezu
Krishtit, Jezusi do të ketë hedhur më larg.
120.
Pse? Sepse asgjë nuk do të regjistrohet në librin e Qengjit të jetës
për të mbrojtur mua në ditën e gjykimit kur unë qëndroj vetëm përpara
Perëndisë.
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Si strips provë, unë kam qenë shumë e shtrenjtë.
Bibla thotë se unë u blerë me një çmim.
Çmimi ishte jeta dhe gjaku i Jezu Krishtit.

Ju mund të shikoni në këtë strip provë, dhe shikoni se unë Bled mbi
të, duke shpresuar për të marrë një përgjigje.
127.
Megjithatë, për shkak se ai nuk përgjigjet për gjakun tim, është e
padobishme për mua.
128.
Unë duhet të marrë atë nga njehsor, dhe hedhin atë në plehra.
129.
Gjithashtu, shumë njerëz e dinë në lidhje me Jezusin, ose kanë
dëgjuar për gjakun e Jezusit.
130.
Por nëse ju "përgjigjen" gjakut të Jezusit, do të ketë asgjë të
regjistruar në librin e Qengjit të jetës për të mbrojtur juve në ditën e gjykimit
kur ju qëndroni vetëm para Perëndisë.
131.
Kjo ditë po vjen për të gjithë ne.

132.
133.

Tek Gjoni Chapter 14 - Jezusi ka dy gjëra: Ai na jep një pamje të
qiellit, dhe na tregon se si për të arritur atje.
134.
Gjoni 14:2-3
135.
Ai tha se në "Në shtëpinë e Atit tim, janë pallate të shumta:
136.
Në qoftë se nuk ishin kështu, unë do t'ju thoja.
137.
Dhe unë shkoj atje për të përgatitur një vend për ju.
138.
Dhe kur të shkoj dhe përgatis një vend për ju, unë do të vij përsëri,
dhe do t'ju marr tek unë vetë.
139.
Kështu që kur unë jam, ju mund të jetë gjithashtu.
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Thotë se bota ka shumë mënyra në qiell, por që nuk është çfarë Jezusi
tha tek Gjoni 14:6.
142.
Gjoni 14:6
143.
Jezusi tha: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta: askush nuk vjen tek
Ati, përveçse nëpërmjet meje!
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Rruga romak:
Në librin e Romakëve, ka katër ajete të njohur si Road romake. Kjo
është ajo që ata thonë:

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

Romakëve 3:23
Çdo njeri ka mëkatuar dhe rënë pak nga lavdia e Perëndisë.

Romakëve 6:23
Dënimi për mëkatin është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e
përjetshme.
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Romakëve 5:8
Por Perëndia e tregon dashurinë e tij për ne në këtë, edhe kur ishim
mëkatarë, Krishti vdiq për ne.

156.

Romakëve 10:9
"Nëse ju rrëfejmë me gojën tënde që Jezusi është Zot, dhe ju besoni
në zemrën tënde se Perëndia e ringjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh"
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Shpëtoi nga ajo?
Shpëtoi nga Ferri.
Shpëtuar nga gjykimi i Perëndisë
Shpëtuar nga zemërimi i Perëndisë.

Emri im është Andi Esche
dhe unë rrëfej se Jezu Krishti është Zoti im dhe Shpëtimtari.
dhe unë besoj se Perëndia e ngjalli prej të vdekur.
Prandaj, sipas premtimit të thjeshtë e Perëndisë në Romakëve 10:9,
kur unë vdes, unë po shkoj në qiell.
169.
Kohë për t'u përgjigjur të gjakut të Jezu Krishtit është TODAY!

170.
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Mund të gjithë ju lutemi të mbyllë sytë tuaj
Bota kërkon që ju të mendoni se gjëra të rëndësishme janë në
vazhdim e sipër në Hollywood, Uashington dhe Nju Jork.
173.
Por unë garantoj se sytë e Zotit janë mbi ju tani, duke pritur për të
parë se çfarë ju do të bëni në 30 sekonda e ardhshëm.
174.
Nëse jeni duke shikuar këtë video, dhe doni të bëni 100 për qind i
sigurt që ju do të qiell kur vdes, atëherë përsëris këtë lutje të thjeshtë pas
meje:

175.
176.

Më poshtë është Lutja mëkatar për të marrë Jezu Krishtin si Zot dhe
Shpëtimtar kështu që ju do të shkoni në qiell kur vdes:
177.
I dashur Jezus,
178.
Unë kam mëkatuar.
179.
Kam thyer ligjet tuaja, dhe unë jam i keq.
180.
Ju lutem, më fal për mëkatet e mia.
181.
Unë e pranoj ty si Shpëtimtarin dhe Zotin tim.
182.
Unë besoj se Perëndia e ngriti ju vdekur.
183.
dhe unë besoj që ju të merrni mua në qiell kur vdes.
184.
Thank you Jezusit, Amen.

185.
186.
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Mund të gjithë ju lutemi të hapur sytë tuaj?
Nëse ju vetëm u lut që lutja, atëherë Urime!
ju keni bërë vetëm vendimin më të rëndësishëm të jetës suaj.
Jezusi i tha: nëse ju rrëfej më parë njeriu, unë do të rrëfej ju përpara
Perëndisë.
190.
Pra, nëse ju rrëfej se Jezu Krishti është Zoti juaj dhe Shpëtimtari, unë
dua që ju të bëni tre gjëra:

191.
192.

Numri një: Start marrë pjesë në një kishë që beson se Bibla është
Fjala e Perëndisë.
193.
Numër Dy: "Më tregoni pastor që ju sapo pranuar Jezu Krishtin si Zot
dhe Shpëtimtar.
194.
Numri i tretë: Merrni një Bibël dhe të lexoni Ungjillin e Gjonit. Kjo do
t'ju ndihmojë të merrni të dini Jezu Krishtit.

195.
196.
197.

Më lejoni të largohet nga ju me një mendim përfundimtar:
Nëse ju të pranoni Jezus Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin, kjo botë
është ferri vetëm ju do të di kurrë.
198.
Nëse ju nuk e pranoni Jezus Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin, kjo
botë është Qielli vetëm ju do të di kurrë.
199.
Faleminderit për shikimin dhe ju falenderoj për të lënë mua të flas.

200.
Shtëpia

