Пълно 180:
Лични показанията на Анди Esche,
Основател на MissingPets.com
1. Моето име е Анди Esche, основател на missingpets.com.
2. По време на живота ми Бог даде ми две визии да помогнем на хората.
3. Първата визия е missingpets.com през 1997 г.
4. Втора визия е "Завършена 180" през 2004 г.
5. В следващите няколко минути аз ще обсъжда двете визии.
6. Въпреки това основната цел на това видео е да споделите пълна 180 виждане с вас.
7.
8. През 1997 г. Ние бяха посещението ми in-laws в Ню Джърси.
9. Ние бяха кучето с нас.
10. Агент за недвижими имоти е показващи им къща и оставят отворени задната врата.
11. Ние връща къщата след представянето.
12. Кучето екранира посредством отворена врата.
13. Ние търсили няколко минути и я установи с немски Шепърд.
14.
15. Докато шофирате Начало, разбрах, че там трябва да бъде по-добър начин да намерите
липсващи pets от осчетоводяване на fliers на телефон стълбове.

16. Време на пътуване на Пенсилвания turnpike, Бог ми даде визията за missingpets.com десет
мили изток от Harrisburg, Пенсилвания.

17. Визията е много интензивна и lasted за няколко минути.
18. Аз вярвам, че Бог направи интензивна защото имах навик на стартиране на проекти, но
никога не ги завършване.

19. Бог искаше да се уверите, че аз ще следват с missingpets.com.
20.
21. Втора визия е основната цел на това видео.
22. Бог ми даде визията за "Завършена 180" през 2004 г.
23. Моят баща ministered до inmates чрез затвора Министерство за много години.
24. Аз винаги искаше да се направи нещо така, но не имат куража.
25. През пролетта на 2004 г. аз бе езда автобус, Winton път в Синсинати. Тъй като ние
прехвърлени Пролет Гроув гробище, чувствах Бог да ми каже "Писане това".

26.
27. I grabbed някои хартия от Моето куфарче и започна писмено думите, Бог ги даде ми.
28. От време, трябва да работи Бог беше ми дава "Завършена 180".
29. "Завършено 180" е проповед, която трае в 180 секунди.
30. Целта на "Завършена 180" е да помогнем на хората се уверете, че те ще премине към небето,
когато те умират.

31.
32. I проповядвахме "Завършена 180" в град Евангелието мисия в Синсинати за няколко години.
33. Всеки път, аз проповядвахме, ще направя незначителни изменения, за да улесните проповед
поток.

34. На 29 март 2006 г. чувствах, че "Завършена 180" изисква повече промени.
35. Отсега нататък I би просто да печатате, устройство в събота вечер услуга и го проповядвам.
36. Малко знам, че Бог е perfected проповед по друга причина.
37.
38. На 30 март 2006 г. аз нарича баща ми в болничното заведение.
39. Той имаше сърдечни проблеми в продължение на години.

40. Той имаше нова пейсмейкър, пуснати.
41. Той е още слаб от хирургия.
42. Аз се опитах да говорим за нещо но си здравните проблеми, да запази своя ум, фокусирани
върху нещо положителни.

43. Въпреки това той не работи този път.
44.
45. Daddy ми каза, че той не мисля, той става да стане от болничното заведение този път.
46. В миналото аз винаги помоли за него.
47. Бог да лекува му и го получите от болничното заведение и всичко, което ще се оправи.
48. Но аз не можа да го направите този момент.
49. Всеки път, когато аз молеше, ми молитви изглеждаше удари таван и спиране.
50.
51. За последните 8 години получих телефонни разговори в средата на нощ, казва мен да
управлява два часа в болницата, защото е умира баща ми.

52. Тя има до момента, когато аз ще преминете всеки път, когато телефонът rang.
53. Аз просто не можа да го направите вече.
54. Следователно това време, реших да да отидете на татко.
55.
56. Казах баща ми, че I обичаше му и го благодари за голямо живот.
57. Моят баща е моята ролята модел и герой.
58. Заедно имахме голямо живот.
59. Имахме нашата окончателно разговор няколко пъти, така че не е имало не недовършени
бизнес между мен и Моят баща.

60. I предава телефона ми съпруга и син и каза, че аз помислих, това е последния път, те ще
говорите на баща ми на земята.

61.
62. Те каза му те обичаше му и са били молитва за него.
63. Те предоставят телефона ми. Последното нещо, което баща ми някога казва, че ме беше, че
той обичаше ми, той бе горд от мен и че той не иска мен е тъжно.

64. Мислех, че за себе си "Как мога да използвам прави това?"
65. Въпреки това аз запазена, за себе си, тъй като чувствах, че е вече попитах му за достатъчно
съвети за един цял живот.

66. Вместо това аз го каза "добре" и окачен на телефона.
67.
68. Следващия ден, ми сестра нарича и ми даде новините.
69. Баща ми са преминали далеч.
70. Тя каза, че медицинска сестра е четене Библията му на петък сутрин.
71. След няколко минути, по-късно, една и съща медицинска сестра ходи от неговото място и
забелязах как мирно той беше спи.

72. Въпреки това тя гледали си сърце монитор и сте забелязали, че е плосък.
73.
74. Медицинска сестра, каза тя премина и е дал на баща ми целувка на челото.
75. Медицинска сестра, каза тя надявали, че е добре с нас.
76. Той е бил фино с мен.
77. Ако никого заслужено целувка за начина, по който той е живяло живота си, той е бил баща
ми.

78.
79. Както аз седнах от страна на плаче леглото, той Възникна ми как уникални този ден е.
80. Тъй като аз мислех за моята 41 години на земята: детска градина, малко лига бейзбол,

гимназията, колежа, брак и fatherhood, изведнъж разбрах днес това е първият ден, аз никога
ходи на земята, която баща ми не ходят чрез го с мен.

81.
82. По време на баща ми погребение бяха часовете, които аз извика толкова трудно, аз може да
едва дишам.

83. Въпреки това в средата на най-ТРУДНИТЕ ден от живота ми, Бог в природните и ми даде найдобрите моментът на моя живот.

84. Бог ми даде сила и смелост да прочетете почит на баща ми и го прикачва "Завършена 180".
85. Всичко Бог е перфектно и невероятно, включително неговото графика.

86. По-долу е "Завършена 180".
87.
88. В следващия 180 секунди искам да се уверите, че всеки гледате това видео ще небето когато
да умре.

89. Може да се здрави точно сега, но един от тези дни, ние всички ще на нашите смърт легло.
90. Ние ще се борят за един последен дъх.
91. Ние ще приплъзване на този свят и да премине в следващия.
92. Ние ще всяка стоят самостоятелно преди Бог.
93.
94. В този момент Бог ще ни изпратите към небето или ада за вечността.
95. Бих искал да използвате следните история, за да помогнете ни да се подготвят за този ден.
96. През 1985 г. аз намерих аз бях Диабетна.
97. Част от моя ежедневна проверява ми кръвна захар.
98.
99. I Мушкай пръст.
100.
I отвеждане на изпитвателния участък
101.
Аз го придържаме в брояча
102.
Броячът отговаря с моя кръвна захар
103.
В повечето случаи, когато аз отвеждане на изпитвателния участък, мога да получа
отговор.
Въпреки това понякога і отвеждане на лента и да получите отговор.
Трябва да предприеме на брояча и хвърли го в кошчето.

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

Това е отчайващ по 2 причини.
Номер на едно: На това изпитване ленти са много скъпи.
Брой две: I отрязани себе си и обезкръвени за причина.
Когато индикаторът не отговори, той напомня на Исус Христос

Защо? Тъй като за първите 24 години от живота ми, аз са живели, мисълта и говори
разби сърцето на Бог.
113.
Исус е tortured, crucified и обезкръвени, I, които биха могли да трябва да преминете
към небето, когато аз умре, но HE е получаване NO отговор от мен.
114.
През тези 24 години Исус биха могли да имат каза, че за мен
115.
"Що се отнася до Анди Esche, аз обезкръвени без причина."

116.
117.
118.

Върху всяко поле на изпитването ленти има дата на анулиране.
Ако сте не отговори на кръв по дата на анулиране, която се очаква да ги изхвърляте
всички все пак
119.
Ако аз е достигнала до заключенията си "анулирай датата" без да се реагира на кръвта
на Исус Христос, Исус ще са хвърлени ме далеч.
120.
Защо? Тъй като би нищо записани в на Lamb книгата на живота за защита ме относно
решението ден, когато аз стоят само преди Бог.

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

Подобно изпитване ленти аз бях много скъпо.
Библията казва, че е купих с цена.
Цената е живота и кръвта на Исус Христос.

Можете да погледнете на този изпитвателния участък и да видите, че аз обезкръвени,
Надявайки се, за да получите отговор.
127.
Въпреки това тъй като тя не отговаря на моя кръв, е безполезна за мен.
128.
Трябва да предприеме на брояча и хвърли го в кошчето.
129.
По същия начин много хора знаят за Исус, или са чували за кръв на Исус.
130.
Но ако не сте "Отговор до" кръвта на Исус, там ще се записват в на Lamb книгата на
живота за защитата ви от решението ден, когато ви оставя само преди Бог.
131.
Този ден е смешен за всички нас.

132.
133.

В глава 14 - Джон Исус прави две неща: той ни дава картина на небето и ни показва
как да отидете там.

Джон 14: 2 - 3
Той каза в "В моя Отец къщата са много mansions:
Ако той не така, че ще има казах ви.
И отида там да подготвя на място за вас.
И ако аз посетете и подготвя на място за вас, аз ще се отново и вие получавате Тропар
себе си.
139.
Така че когато аз съм, възможно е също така.

134.
135.
136.
137.
138.
140.
141.
142.
143.

Света казва, има много начини в небето, но това е, не какво Исус каза в ДЖОН 14: 6.
Джон 14: 6
Исус каза: Аз съм по начин, истината и живот: няма човек, идва Тропар бащата, освен
чрез ОЕ!

144.
145.
146.

Роман пътя:
В книгата на римляните са четири куплети, известна като римски пътя. Ето какво
казват, че:

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

Римляни 3: 23
Е sinned и всички паднала от слава на Бога.
Римляни 6: 23
Санкцията за грях е смърт, но подарък на Бог е вечното живот.

Римляни 5: 8
Бог показва неговата любов за нас в това, дори докато ние са sinners, Христос умрели
за нас.

156.
157.
158.

Римляни 10: 9
"Ако ви призная с устата си, че Исус е Лорд и смятате в сърцето си, че Бог повдигнати
му от мъртви, който ще се запише"

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

Записан от какво?
Записан от Hell.
Записан от Божие решението
Спаси от гнева на Бог.

Моето име е Анди Esche
и признавам, че Иисус Христос е моята Лорд и Спасителят.
и аз вярвам, че Бог повдигнат него от мъртво.
Следователно съгласно Божие прости обещание в Римляни 10: 9, когато аз умре, ще
небето.
169.
ДНЕС е време да се отговори на кръвта на Исус Христос!

170.
171.
172.
173.

Би всеки затворете очи
Светът иска да мисля, че важни неща се случва в Холивуд, Вашингтон и Ню Йорк.
Но аз гарантира, че очите на Бога са от вас точно сега, чакащи да видите какво ще
направите в следващия 30 секунди.
174.
Ако гледате това видео и искате да сте сигурни, че ще небето когато ви умре 100
процента, след това повторете тази проста молитва след мен:

175.
176.

По-долу е на Sinner молитвен, за получаване на Исус Христос Господ и Господ, така че
вие ще преминете към небето, когато ви умре:
177.
Уважаеми Исус,
178.
Мога да sinned.
179.
I са разбити си закони и съжалявам.
180.
Моля прости ми за моята гряха.
181.
Приемам ли ми Лорд и Savior.
182.
Вярвам, че Бог да повдигнат от мъртво.

183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

и аз вярвам, можете да получите ми в небето, когато аз умират.
Благодаря ви Исус, Амин.
Би всеки отворете си очите?
Ако току-що сте молеше тази молитва, след което Поздравления!
току-що сте извършили най-важните решението на живота си.
Исус каза, ако можете да призная ме преди човек, ще признавам ви преди Бог.
Така, дали да призная, че Иисус Христос е ви Господ и Господ, искам да направите три

неща:

191.
192.
193.

Номер на едно: Старт, които присъстват на църквата, който вярва Библията е Word Бог.
Втори номер: Да разпознаете пастор, че току-що сте приели Исус Христос като Лорд и

Savior.
Номер 3: Достъп до Библията и прочетете Евангелие от Йоан. Това ще ви помогне да
получите да знаете Иисус Христос.

194.
195.
196.
197.

Нека да напуснат можете с един окончателно мисълта:
Ако приемете Исус Христос като Лорд и Господ, този свят е само дяволите, вие ще
знаете, някога.
198.
Ако не приемете Исус Христос като Лорд и Господ, този свят е само небето, вие ще
знаете, някога.
199.
Благодаря ви за гледане и благодаря ви за отдаването под наем ми говори.

200.

Начало

