A 180 completo:
O testemuño persoal de Andy Esche,
Fundador da MissingPets.com
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My name is Andy Esche, fundador da missingpets.com.
Durante o curso da miña vida, Deus me deu dúas visións para axudar a
xente.
A primeira vista foi missingpets.com en 1997
A segunda visión foi o Complete 180 ", en 2004.
Nos próximos momentos, vou discutir dúas visións.
No entanto, o obxectivo principal deste vídeo é compartir a visión de 180
completo con vostede.

7.
8. En 1997, fomos visitar meus sogros en Nova Jersey.
9. Levamos o can coa xente.
10. O axente inmobiliario foi amosando a súa casa e deixou a porta traseira
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aberta.
Voltamos para a casa despois da visualización.
O can escapou polo portón aberto.
Buscamos por uns minutos e atopouse a un pastor alemán.

Mentres saía para casa, entender que era preciso haber unha mellor maneira
de atopar animais desaparecidos de mensaxe panfletos en postes de teléfono.
16. Ao viaxar na Pennsylvania Turnpike, que Deus me deu a visión para
missingpets.com dez millas ao leste de Harrisburg, Pensilvania.
17. A visión era moi intenso e durou poucos minutos.
18. Creo que Deus fixo intensa, porque eu tiña o costume de proxectos de
partida, pero nunca remata-las.
19. Deus quería estar seguro de que eu ía seguir con missingpets.com.

20.
21. A segunda visión é o principal obxectivo deste vídeo.
22. Deus me deu a visión para o Complete 180 ", en 2004.
23. Meu pai ministra aos detente, a través do Ministerio de cadea por moitos
anos.

24. Eu sempre quixen facer algo así, pero non tivo coraxe.
25. Na primavera de 2004, eu estaba camiñando de ómnibus para abaixo Winton
estrada en Cincinnati. Cando pasamos Spring O Grove Cemetery, eu sent
Deus me din "Escriba isto".

26.
27. Peguei un pouco de papel para fóra da miña mala e empecei a escribir as

palabras que Deus lles deu a min.
28. Ata o momento eu teño que traballar, Deus tiña me deu o Complete 180 ".
29. O Complete 180 "é un sermón que dura 180 segundos.
30. O propósito do "Complete 180" é o de axudar a xente a certeza de que vai
ser para o ceo cando morrer.

31.

32. Eu pregaba o Complete 180 "City Evanxeo na Misión de Cincinnati por un par
de anos.

33. Cada vez que eu pregaba, que quere facer pequenas modificacións para facer
o fluxo nada máis fáciles.

34. O 29 de marzo de 2006, sentín que o Complete 180 "necesaria ningunha
modificación.

35. De agora en adiante, quere só de imprimir-lo, vai ao teu servizo de sábado á
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noite e predica-lo.
Mal sabía eu que Deus tiña mellorada o sermón por outra razón.

O 30 de marzo de 2006, chamei meu pai no hospital.
Tiña problemas cardíacos desde hai varios anos.
Tiña un marca-paso poñer polgadas
Aínda estaba débil da cirurxía.
Eu tente falar sobre calquera cousa, pero os seus problemas de saúde para
manter a súa mente concentrada en algo positivo.
43. Sen embargo, non funcionou desta vez.

44.
45. Papá me dixo que non cría que estaba indo para facela fóra do hospital neste
46.
47.
48.
49.
50.
51.

momento.
No pasado, eu sempre rezaba para el.
Deus iría cura-lo e tirá-lo do hospital e todo estaría ben.
Pero eu non podería facelo neste momento.
Toda vez que eu rezaba, miñas oracións pareceu bater no teito e para.

Durante os últimos 8 anos, recibín chamadas no medio da noite, dicindo-me
para dirixir dúas horas para o hospital porque o meu pai estaba morrendo.
52. Chegou a un punto onde eu ía ir cada vez que o teléfono fixo.
53. Eu só non podería facelo máis.
54. Por iso, desta vez, eu decidir deixar de ir Daddy.
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Eu dixen ó meu pai que eu amaba e lle agradeceu por unha grande vida.
Meu pai era meu heroe e modelo.
Tivemos unha gran vida xuntos.
Nós tivemos a nosa última conversa, algunhas veces, non houbo negocios
inacabado entre min e meu pai.
60. Entregadas o teléfono a miña esposa e fillo e díxolle a eles que eu penso que
esta era a última vez que ía falar con meu pai sobre a terra.

61.
62. Dixeron-lle que o amaba e estaba orando por el.
63. Entregaron-me o teléfono. A última cousa que meu pai sempre me dixo foi
que me amaba, el estaba orgulloso de min e que non quere que eu sexa
triste.
64. Pensei comigo: "Cómo debería facer iso?"
65. No entanto, mantiven-me que, para min, porque eu sentín que eu xa lle
pediu consello suficiente para unha vida.
66. En canto, eu lle dixen "ok" e desactivar o teléfono.

67.
68. Ao día seguinte, a miña irmá chamou e me deu a noticia.
69. Meu pai tiña falecido.
70. Ela dixo que unha enfermeira que estaba lendo a Biblia para el na mañá do
venres.

71. Pouco tempo despois, a mesma enfermeira camiño polo seu cuarto e
entender como estaba durmindo tranquilo.

72. Sen embargo, ela mirou o monitor cardíaco e notei que ela era plana.
73.
74. A enfermeira dixo que entrou e meu pai deulle un bico na testa.

75.
76.
77.
78.
79.

A enfermeira dixo que esperaba que estaba todo ben connosco.
Foi bo para min.
Se alguén merecía un bico para a forma como viviu a súa vida, era meu pai.

Mentres eu me sentei ao lado da cama, chorando, me ocorreu coma este día
foi único.
80. Como eu pense sobre o meu 41 anos na terra do xardín de infancia, o béisbol
da liga Júnior, escola, universidade, casamento e paternidade, de súpeto,
podo entender que hoxe foi o primeiro día que eu non andou na terra que o
meu pai non atravesa-la comigo .

81.
82. Durante o funeral do meu pai, houbo veces que eu chorei tanto, eu mal podía
respirar.

83. Sen embargo, no medio do día máis difícil da miña vida, Deus interveu e
supuxo para min o mellor momento da miña vida.

84. Deus me deu a forza ea coraxe para ler unha homenaxe ao meu pai e isto
combinado co "Complete 180".

85. Todo sobre Deus é perfecto e sorprendente, incluíndo o seu timing.
86. O seguinte é o Complete 180 ".
87.
88. Nos próximos 180 segundos, quero que seguro que todo o mundo a ver este
vídeo vai para o ceo cando morrer.

89. Está ben agora pode ser saudable, pero un destes días, estamos todos no seu
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leito de morte.
Imos loitar para un último suspiro.
Imos escorregar para fóra deste mundo e ir para o próximo.
Imos cada un queda só diante de Deus.

Nese punto, Deus nos enviara para o ceo ou o inferno para a eternidade.
Gustaríame empregar a seguinte historia para axudar a nos preparar para
ese día.
96. En 1985, eu descubrín que era diabético.
97. Parte da miña rutina diaria é comprobar meu azucre no sangue.

98.
99. Eu metía o dedo.
100.
Eu Sangro nunha tira de proba
101.
Eu colo tanto no metro
102.
O contador responde con meu azucre no sangue
103.
Na maioría das veces, cando sangrar nunha tira de proba, eu recibín
unha resposta.
104.
Non obstante, ás veces eu Sangro nunha tira e sen obter resposta.
105.
Eu teño que tirá-lo do metro, e xoga-lo no lixo.
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Iso é frustrante para 2 razóns.
Number One: Estas tiras de proba son moi caros.
Número dous: eu corte e sangrando a ningunha razón.
Cando o contador non responder, el recorda de Xesús Cristo

Por que? Porque durante os primeiros 24 anos da miña vida, do xeito
que eu vivía, pensou e falou rompe o corazón de Deus.
113.
Xesús foi torturado, crucificado e sangrando por iso que eu podería ter
un xeito de ir para o ceo cando morrer, pero el estaba quedando Sen resposta
da miña parte.
114.
Durante estes 24 anos, Xesús podería ter dito iso sobre min
115.
"Tanto quanto Andy Esche está en causa, eu sangre por ningunha
razón."

116.

En cada caixa de tiras de proba, hai un descarte data.
Se non responder ao sangue polo descarta data, vostede é suposto
deitar todo fóra de calquera maneira
119.
Se eu tivese acadar o meu "desfacer" data sen responder ao sangue
de Xesús Cristo, Xesús tería me xogado fóra.
120.
Por que? ¿Por que non habería nada rexistrado no libro do Cordeiro
de vida para me protexer o Día do Xuízo, cando eu estou só diante de Deus.

117.
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Como as tiras de proba, eu estaba moi caro.
A Biblia di que foi adquirido cun prezo.
O prezo era a vida eo sangue de Xesús Cristo.

Vostede pode ver esta tira de proba, para ver que eu sangrar sobre el,
coa esperanza de obter unha resposta.
127.
Con todo, porque non respondeu ao meu sangue, é inútil para min.
128.
Eu teño que tirá-lo do metro, e xoga-lo no lixo.
129.
Do mesmo xeito, moitas persoas saben de Xesús, ou ter oído falar
sobre o sangue de Xesús.
130.
Pero se responder "ao" sangue de Xesús, non haberá nada rexistrado
no libro do Cordeiro de vida para protexe-lo no día do Xuízo, cando lle queda
só diante de Deus.
131.
Ese día está chegando para todos nós.

132.
133.

En Xoán Capítulo 14 - Xesús fai dúas cousas: El nos dá unha imaxe do
ceo e nos di como chegar alí.
134.
Xoán 14:2-3
135.
El dixo desde "Na casa de meu Pai hai moitas casas;
136.
Se non fose así, eu tería dito.
137.
E eu vou alí preparar un lugar para ti.
138.
E se eu for e preparar un lugar para ti, eu voltar e vos reciben para
min mesmo.
139.
Entón, para que onde eu estou, estea vós tamén.

140.
141.

O mundo di que hai moitas formas para o ceo, pero non é iso que
Xesús en Xoán 14:6.
142.
João 14:6
143.
Xesús: Eu son o camiño, ea verdade, ea vida: ninguén vén ó Pai
senón por min!

144.
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A estrada romana:
No libro de Romanos, hai catro versos coñecida como a Vía Romana.
Isto é o que din:
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Romanos 3:23
Todos pecaron e lonxe da gloria de Deus.
Romanos 6:23
A pena para o pecado é a morte, mais o don gratuíto de Deus é a vida

eterna.
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Romanos 5:8
Deus amosa o seu amor por nós no presente, mesmo cando eramos
pecadores, Cristo morreu por nós.

156.
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Romanos 10:9
"Se confesa coa súa boca que Xesús é o Señor, e no teu corazón crer
que Deus o resucitou de entre os mortos, serás salvo"
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Salvo de que?
Gardadas do inferno.
Gardadas do xuízo de Deus
Salvos da ira de Deus.

My name is Andy Esche
e confesso que Xesús Cristo é o meu Señor e Salvador.
e eu creo que Deus o resucitou de entre os mortos.
Polo tanto, de acordo coa simple promesa de Deus en Romanos 10:9,
cando morra, vou para o ceo.
169.
O tempo para responder ao sangue de Xesús Cristo é hoxe!

170.
171.
172.

Será que todos por favor, pecha os seus ollos
O mundo quere que pense que as cousas importantes están a ocorrer
en Hollywood, Washington e Nova York.
173.
Pero eu garante que os ollos de Deus están en ti, agora esperar a ver
que vai facer nos próximos 30 segundos.
174.
Se está a asistir este vídeo, e quere facer 100 por cento de seguro de
que está indo para o ceo cando morrer, en seguida, repita esta simple oración
despois de min:

175.
176.

Segue-se a oración do pecador para recibir a Xesús Cristo como Señor
e Salvador, entón vai para o ceo cando morrer:
177.
Querido Xesús,
178.
Eu Pequei.
179.
Eu teño transgredir as súas leis, e eu sinto moito.
180.
Por favor me Perdoando polos meus pecados.
181.
Eu estou de acordo con vostede como meu Señor e Salvador.
182.
Eu creo que Deus o resucitou de entre os mortos.
183.
e eu confío en ti para me levar para o ceo cando morrer.
184.
Gracias Xesús, Amén.

185.
186.
187.
188.
189.

Será que todos por favor, abre os seus ollos?
Se só rezou a oración, entón Parabéns!
vostede acaba de facer a decisión máis importante da súa vida.
Xesús dixo que se me confesar ante os homes, vou confesar que
diante de Deus.
190.
Así, se confesa que Xesús Cristo é Señor e Salvador, quero que faga
tres cousas:

191.
192.

Number One: Comezar a participar dunha igrexa que considera que a
Biblia é a Palabra de Deus.
193.
Número dous: Diga ao pastor que só aceptou a Xesucristo como o seu
Señor e Salvador.
194.
Número tres: Obter unha Biblia e le o Evanxeo de Xoán Isto pode
axudar a coñecer a Xesucristo.

195.
196.
197.

Deixe-me deixar vostede con un pensamento final:
Se aceptar a Xesucristo como o seu Señor e Salvador, este mundo é o
inferno, só que nunca vai saber.
198.
Se non aceptar a Xesucristo como o seu Señor e Salvador, este
mundo é o ceo só que nunca vai saber.
199.
Thank you for watching e grazas por me deixar falar.

200.
Inicio

