Complete 180:
Personal vidnesbyrdet af Andy Esche,
Grundlæggeren af MissingPets.com
1. Mit navn er Andy Esche, grundlæggeren af
missingpets.com.

2. Gud har i løbet af mit liv givet mig to visioner at hjælpe
3.
4.
5.
6.

folk.
Den første vision var missingpets.com i 1997
Den anden vision var "Afslut 180" i 2004.
I de næste øjeblik, vil jeg diskutere både visioner.
Imidlertid er det vigtigste formål med denne video til at
dele den komplette 180 vision med dig.

7.
8. I 1997, vi besøger mine svigerforældre i New Jersey.
9. Vi tog hunden med os.
10. Ejendomsmægler viser deres hus og åben tilbage
indgangen.

11. Vi vender tilbage til huset efter fremvisning.
12. Hunden undslap igennem åbne indgangen.
13. Vi søgte efter et par minutter og fandt hende med en tysk
hyrde.

14.
15. Under kørsel hjem, indså jeg, at der skulle være en bedre

måde at finde mangler kæledyr end bogføring flyveblade på
telefon poler.
16. Samtidig rejser på Pennsylvania turnpike, gav Gud mig
visionen for missingpets.com ti kilometer øst for Harrisburg,
Pennsylvania.
17. Visionen var meget intense og varede i et par minutter.
18. Jeg mener, at Gud gjorde det intense fordi jeg havde en
vane med at starte projekter, men aldrig efterbehandling
dem.
19. Gud ønskede for at sikre, at jeg ville følge med
missingpets.com.

20.
21. Den anden vision er det vigtigste formål med denne video.
22. Gud gav mig visionen for "Afslut 180" i 2004.
23. Min far forkyndt til indsatte via fængsel ministeriet i mange
år.

24. Jeg altid ønsket at gøre noget lignende, men har ikke
modet.

25. I foråret 2004, jeg rider bussen Winton vej i Cincinnati.

Som vi passeret Spring Grove Cemetery, følte jeg Gud sige
til mig "Skriv det".

26.
27. Jeg tog nogle papir ud af min Rejsetaske og gang med at
skrive ord, som Gud gav dem til mig.

28. Gud havde ved den tid, jeg fik til at arbejde, givet mig

"Afslut 180".

29. "Afslut 180" er en prædiken, varer 180 sekunder.
30. Formålet med "Afslut 180" er at hjælpe folk med at sikre de
vil gå til himlen, når de dør.

31.
32. Jeg prædiket "Afslut 180" på City Gospel Mission i
Cincinnati for et par år.

33. Hver gang jeg prædiket, vil jeg gøre mindre ændringer
nemmere prædiken strømmen.

34. Marts 29, 2006 følte at "Afslut 180" kræves ingen
yderligere ændringer.

35. Fra nu af vil jeg bare udskrive det, drev til tjenesten lørdag
nat og prædike det.

36. Lidt jeg ved, at Gud havde fuldkommengjort i prædiken af
anden årsag.

37.
38. Marts 30th, 2006 opfordrede jeg min far på hospitalet.
39. Han havde hjerteproblemer med i år.
40. Han havde en ny pacemakeren sat.
41. Han var stadig svag fra kirurgi.
42. Jeg forsøgte at tale om alt andet end hans

sundhedsproblemer at holde hans sind fokuseret på noget
positivt.
43. Dog fungerede det denne gang.

44.
45. Daddy fortalte mig, at han ikke mener, at han ville gøre det
ud af hospitalet denne gang.

46. I fortiden bad jeg altid for ham.
47. Gud ville helbrede ham og få ham ud af hospitalet og alt
ville være fint.

48. Men jeg kunne ikke gøre det denne gang.
49. Hver gang jeg bad, forekom mine bønner ramt loftet og
stoppe.

50.
51. I de sidste 8 år modtog jeg telefonopkald midt om natten,

fortæller mig at drive to timer til hospitalet, da min far dør.

52. Det fik til det punkt, hvor jeg vil springe hver gang
telefonen ringede.

53. Jeg kunne ikke bare gøre det længere.
54. Derfor besluttede denne gang, jeg at lade gå af Daddy.
55.
56. Jeg fortalte min far, at jeg elskede ham og takkede ham for
en stor liv.

57. Min far var min rollemodel og helten.
58. Vi havde en stor liv sammen.
59. Vi havde vores endelige samtale et par gange, så der var
ingen uafsluttede mellem mig og min far.

60. Jeg udleveres telefonen til min hustru og søn og fortalte
dem, at jeg trøde, det var sidste gang, de ville tale med
min far på jorden.

61.
62. De har fortalt ham de elskede ham og var bederum for

ham.
63. De udleveres telefonen til mig. Det sidste, min far
nogensinde sagde til mig, var at han elskede mig, han var
stolt af mig, og at han ikke ønsker mig at være trist.
64. Jeg trøde, at jeg selv "hvordan skal jeg gøre?"

65. Dog holdt jeg, til mig, fordi jeg følte, jeg havde allerede
anmodet ham om nok råd til én levetid.

66. I stedet jeg fortalte ham "okay" og hængt op i telefonen.
67.
68. Den næste dag, min søster kaldes og gav mig nyheden.
69. Min far var gået.
70. Hun sagde, at en sygeplejerske læser Bibelen til ham på
fredag morgen.

71. Et par minutter senere, den samme sygeplejerske vandrede
ved hans værelse og bemærket, hvordan fredelige han
sovende.
72. Men hun kiggede på hans hjerte skærm og bemærket, at
det var flad.

73.
74. Sygeplejerske sagde hun gik ind og gav min far et kys på
panden.

75. Sygeplejerske sagde hun håbede, det var okay med os.
76. Det var fint med mig.
77. Hvis nogen fortjente et kys for den måde, han bøde sit liv,
var det min far.

78.
79. Mens jeg sad på sengen Grædende side, fandt det mig
hvordan entydigt denne dag.

80. Som jeg tænkte min 41 år på jorden: børnehave, little

league baseball, high school, college, ægteskab og
faderskab, indså jeg pludselig, at i dag var den første dag
jeg nogensinde gået på jorden, som min far ikke gennemgå
dem med mig.

81.
82. Under min fars begravelse var der tidspunkter, hvor jeg

råbte så hårdt, jeg næppe kunne trække vejret.
83. I midten af den HÅRDESTE dag i mit liv, Gud dog øges og
gav mig det bedste tidspunkt i mit liv.
84. Gud gav mig den styrke og mod til at læse en hyldest til
min far og kombineret med "Afslut 180".
85. Alt om Gud er perfekt og forbløffende, herunder hans
timing.
86. Følgende er "Afslut 180".

87.
88. Jeg vil i de næste 180 sekunder, for at sikre, at alle se
denne video vil til himlen når du dør.

89. Du kan være sundt lige nu, men en af disse dage, vi vil alle
være på vores død seng.
90. Vi vil kæmpe for én sidste åndedrag.
91. Vi vil glide ud af denne verden og gå til næste.
92. Vi vil hver stå alene foran Gud.

93.
94. På det tidspunkt, vil Gud sende os til himlen eller helvede i
al evighed.

95. Jeg vil bruge den følgende historie til at forberede os på
den pågældende dag.

96. I 1985 fandt jeg ud af jeg var diabetic.
97. Del af mit daglige rutine kontrollerer min blodsukker.
98.
99. Jeg sækken min finger.
100.
Jeg beskæringsområdet på en test strip
101.
Jeg holde det i måleren

Måleren reagerer med min blodsukker
De fleste af den tid, når jeg beskæringsområdet på
en test strimler, får jeg et svar.
104.
Dog undertiden I beskæringsområdet på en stribe og
får ikke noget svar.
105.
Jeg har til at tage det ud af måleren og smide det i
papirkurven.

102.
103.

106.
107.
108.
109.

Det er frustrerende 2 grunde.
Number One: Disse test strips er meget dyre.
Nummer 2: Jeg skære mig selv og blødte uden

110.

Når måleren ikke reagerer, minder den om Jesus

grund.
Kristus

111.
112.

Hvorfor? Fordi for de første 24 år af mit liv, brød den
måde I boet, trøde, og talte hjertet af Gud.
113.
Blev tortureret, korsfæstet og blødte så jeg, at jeg
kunne have en måde at gå til himlen, når jeg dør, men
VARMEVEKSLER får ingen svar fra mig.
114.
Under disse 24 år, kunne Jesus have sagt, om mig
115.
"For så vidt angår Andy Esche angår er, jeg blødte
ingen grund."

116.
117.

På hver boks af test strips er der en dato,
genudsætning.
118.
Hvis du ikke svarer til blod ved at kassere datoen,
formodes du for at kaste dem alle væk alligevel
119.
Hvis jeg havde nået min "kassere dato" uden at
reagere på Jesu Kristi blod, ville Jesus have kastet mig
væk.
120.
Hvorfor? Fordi der ville være intet registreres i den
lams bog of Life at beskytte mig på Dommedag hvornår jeg
står alene foran Gud.

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

Ligesom test strips var jeg meget dyrt.
Bibelen siger, at jeg blev købt med en pris.
Prisen var liv og Jesu Kristi blod.

Du kan se på denne test strimler, og at jeg blødte på
det, håber på at få et svar.
127.
Fordi det ikke svarede til mit blod, er det imidlertid
ubrugelig til mig.
128.
Jeg har til at tage det ud af måleren og smide det i
papirkurven.
129.
Ligeledes mange mennesker ved om Jesus, eller har
hørt om Jesu blod.
130.
Men medmindre du "Svarer til" blod af Jesus, vil der
være intet registreres i den lams bog af liv til at beskytte
dig på Dommedag hvornår du stå alene foran Gud.
131.
Dag kommer for samtlige os.

132.
133.

I John kapitel 14 - Jesus gør to ting: han giver os et
billede af himlen, og fortæller os, hvordan du får der.
134.
Joh 14: 2 - 3
135.
Han sagde i "I min fars hus er mange boliger:
136.
Hvis det ikke var således, jeg ville have fortalt du.

Og jeg gå der til at berede et sted for dig.
Og hvis jeg gå og berede et sted for dig, jeg vil
komme igen, og modtager du for mig selv.
139.
Så hvor jeg er, kan du muligvis også.

137.
138.
140.
141.

Verden siger, at der er mange måder til himlen, men
det er ikke hvad sagde Jesus i JOHN 14: 6.
142.
Joh 14: 6
143.
Jesus sagde: Jeg er vejen og sandheden og livet:
ingen kommer til Faderen undtagen igennem ME!

144.
145.
146.

Den romerske vej:
I bogen af Romerne er der fire vers kendt som den
romerske Road. Dette er det, de siger:

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

Romerne 3: 23
Alle har syndet og faldet herligheden fra Gud.
Rom 6: 23
Straffen for synd er død, men Guds gave er evigt liv.

Romerne 5: 8
Gud viser hans kærlighed til os i dette, selv mens vi
var syndere, Kristus døde for os.

156.
157.
158.

Romerne 10: 9
"Hvis du bekender med din mund, at Jesus er
Herren, og du tror i dit hjerte at Gud rejst ham fra døde, du
vil blive gemt"

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

Frelst
Frelst
Frelst
Frelst

fra
fra
fra
fra

hvad?
Hell.
Guds dom
Guds vrede.

Mit navn er Andy Esche
og jeg må indrømme, at Jesus Kristus er min herre
og savior.
167.
og jeg tror, at Gud rejst ham fra døde.
168.
Derfor, ifølge Guds enkle løfte i Romerbrevet 10: 9,
når jeg dør, jeg vil til himlen.
169.
Tid til at reagere på Jesu Kristi blod er idag!

170.
171.
172.

Alle vil Luk dine øjne
Verden ønsker du at tro, at de vigtige ting, der
foregår i Hollywood, Washington og New York.
173.
Men jeg garantere, at Guds øjne er på du lige nu,
venter på at se, hvad du vil gøre i de næste 30 sekunder.
174.
Hvis du ser denne video, og du vil foretage 100%
sikker på at du vil til himlen når du dø, Gentag derefter
denne enkle bøn efter mig:

175.
176.

Nedenfor er de Sinner bøn til modtag Jesus Kristus
som Herre og frelser, så du vil gå til himlen, når du dør:
177.
Kære Jesus,
178.
Jeg har syndet.
179.
Jeg har brudt deres love, og jeg beklager.

180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.

Tilgiv mig for mine synder.
Jeg accepterer du som min herre og frelser.
Jeg tror, Gud rejst fra døde.
og jeg håber du at få mig til himlen, når jeg dør.
Tak Jesus, amen.

Ville alle venligst åbne dine øjne?
Hvis du bad netop denne bøn, derefter tillykke!
Du har lige ændret den vigtigste beslutning af dit liv.
Jesus sagde, hvis du bekender mig før mand, vil jeg
indrømme du foran Gud.
190.
Så hvis du bekender, at Jesus Kristus er din Herre
og frelser, skal du gøre tre ting:

191.
192.

Number One: Start deltage en der tror Bibelen er
Guds kirke.
193.
Nummer 2: Se præsten, du netop accepteret Jesus
Kristus som din Herre og frelser.
194.
Nummer 3: Få en bibel og læse evangeliet om John.
Dette vil hjælpe dig med at få at vide, Jesus Kristus.

195.
196.
197.

Jeg forlader dig med én sidste tanke:
Hvis du accepterer Jesus Kristus som din Herre og
frelser, er denne verden den eneste helvede du nogensinde
vil vide.
198.
Hvis du ikke accepterer Jesus Kristus som din Herre
og frelser, er denne verden himlens kun du nogensinde vil
vide.
199.
Tak for øje og tak for udlejning mig tale.

200.

Hjem

