Kompletné 180:
Osobné svedectvo o Andy Esche,
Zakladateľ MissingPets.com
1. Moje meno je Andy Esche, zakladateľ missingpets.com.
2. V priebehu môjho ţivota, Boh dal, mi dve vízie na pomoc
3.
4.
5.
6.

ľuďom.
Prvý videnie bol missingpets.com v roku 1997
Druhý videnie bol "Dokončiť 180" v roku 2004.
V nasledujúcich niekoľkých okamihov, I bude diskutovať aj
vízie.
Hlavným účelom tohto videa je však s vami zdieľať
kompletné 180 videnie.

7.
8. V roku 1997, sme boli na návšteve môj in-zákony v New
Jersey.

9. Zobrali sme pes s nami.
10. Realitný agent bolo zobrazené ich dom a zostať otvorené, k
zadnej bráne.
11. Sme sa vrátili do domu po preukázanie.
12. Pes utiekol cez otvorené brány.
13. Sme hľadali na pár minút a našiel ju s nemecký ovčiak.

14.
15. Pri jazde domov, som si uvedomil, ţe je potrebné byť lepší

spôsob, ako nájsť chýbajúce domáce zvieratá ako vyslanie
letáky na telefónne centrá.
16. Zatiaľ čo cestuje na Pennsylvania turnpike Boh mi dal vízia
pre missingpets.com desať míľ východne od Harrisburg,
Pensylvánia, USA.
17. Vízia bol veľmi intenzívny a lasted na niekoľko minút.
18. Verím, ţe Boh urobil to intenzívne pretoţe som mal zvyk
začína projektov, ale nikdy im dokončovacie práce.
19. Boh chcel, aby sa ubezpečil, ţe som by sledovať s
missingpets.com.

20.
21. Druhý vízia je hlavným účelom tohto videa.
22. Boh mi dal víziu pre "Úplné 180" v roku 2004.
23. Môj otec slúţil na väzňov cez Ministerstvo väzenia na
mnoho rokov.

24. Vţdy som chcel urobiť niečo takého, ale nemal mať odvahu.
25. Na jar 2004, som bol na koni autobus ceste Winton v
Cincinnati. Ako sme zloţili jar Grove cintorín, som sa cítil
Boha, aby mi hovoria "Napíšte toto".

26.
27. I uchopil papier z mojej Aktovka a začal písať slová ako Boh
im dal mi.

28. V čase, keď som dostal k práci, Boh dal, mi "180 hotovo".
29. "Dokončiť 180" je kázeň, ktorý trvá 180 sekúnd.

30. Účelom "Dokončiť 180" je pomôcť ľuďom, uistite sa, ţe
pôjdu do neba po svojej smrti.

31.
32. Som hlásal "Dokončiť 180" v City Evanjelium misie v

Cincinnati na niekoľko rokov.
33. Zakaţdým, keď som hlásal, chtěl bych, aby drobné zmeny,
aby sa tok kázeň jednoduchšie.
34. 29. Marca 2006, som sa cítil, ţe "Dokončiť 180" je povinná
ţiadne ďalšie zmeny.
35. Od chvíle, by som len vytlačí, jednotke v sluţbe sobotu v
noci a hlásať to.
36. Niečo som vedieť, ţe Boh mal dokonalá kázeň z iného
dôvodu.

37.
38. 30. Marca 2006, som zavolal môj otec v nemocnici.
39. On mal srdcové problémy pre rokov.
40. On mal nový kardiostimulátora, dať v.
41. On bol stále slabá z chirurgie.
42. Snaţil som sa hovoriť o čokoľvek, ale jeho zdravotné
problémy udrţať svoju myseľ zameraná na niečo
pozitívneho.
43. Avšak, to nefunguje tejto dobe.

44.
45. Otec mi povedal, ţe si mysleli, on sa chystá urobiť z
nemocnice tejto dobe.

46. V minulosti, som vţdy modlil za ním.
47. Boh by liečiť ho a dostať ho z nemocnice a všetko bude v
pohode.

48. Ale som nemohol urobiť tento čas.
49. Zakaţdým, keď som sa modlil, moje modlitby zdalo, ţe
strop zasiahnuť a zastaviť.

50.
51. Za posledných 8 rokov, som dostal telefónne hovory v

stredu v noci, říkal mi dve hodiny riadiť do nemocnice,
pretoţe môj otec bol umírat.
52. To sa dostal do bodu, kde by som skočiť zakaţdým, keď
telefón zvonil.
53. Som jednoducho nemohol urobiť uţ neplatí.
54. Preto sa tento čas, som sa rozhodol nechať ísť o tati.

55.
56. Povedal som môj otec, ţe som ho milovala a poďakoval mu
za veľkú ţivotnosť.

57. Môj otec bol môj vzor a hrdina.
58. Mali sme veľkú ţivotnosť dohromady.
59. Mali sme naše konečné diskusiu niekoľkokrát, tak tam bol

ţiadne nedokončených obchodná činnosť medzi mňa a môj
otec.
60. I rukami telefón svojou ţenou a synom a povedal im, ţe
som si myslel, to bolo v poslednej dobe by rozprávať môj
otec na zemi.

61.
62. Povedali mu si ho milovala a boli to modlil za ním.
63. Ich rúk telefón pre mňa. To posledné, čo môj otec niekedy
povedal mi bolo, ţe miloval mňa, bol hrdý na mňa a ţe on
nechcel mi byť smutný.
64. Myslel som, ţe na seba "ako som ja mal k tomu, ţe?"
65. Však, som si, to sám, pretoţe som sa cítil mal uţ poţiadal

som ho dostatok poradenstva pre jeden ţivot.

66. Namiesto toho mu povedal, "OK" a zavesil telefónu.
67.
68. Ďalší deň, moja sestra nazýva a dal mi Novinky.
69. Môj otec bol zomrel.
70. Povedala, ţe zdravotná sestra bol čítaní Biblie mu v piatok
ráno.

71. Pár okamihov neskôr, rovnaké sestra chodil do svojej izby a
všimol si, ako mierové, on spal.

72. Avšak ona vypadalo na jeho srdce monitor a si všimol, ţe to
bol plochý.

73.
74. Sestra povedala ona šla a dal môj otec pusu na čelo.
75. Sestra povedala, dúfal, ţe to bolo v poriadku s nami.
76. Bolo to v poriadku so mnou.
77. Ak niekto zaslúţil pusu na spôsob, ako ţil svoj ţivot, to bol
môj otec.

78.
79. Ako som sedel na strane z postele, plač, Napadlo ma ako
jedinečné tento deň bol.

80. Ako som si myslel o mojej 41 rokov na zemi: škôlky, little

league baseball, vysokej školy, koľaje, manţelstva a
fatherhood, som náhle uvedomil, ţe dnes bol prvý deň,
kedy som chodil na zemi, ţe môj otec nebol chodiť cez to so
mnou.

81.
82. Počas môjho otca pohreb, tam boli časy, ktoré som volal
tak tvrdo, som mohol sotva dýchať.

83. Však v stredu v NAJŤAŢŠIE deň môjho ţivota, Boh stupňuje
a mi dal najlepšie moment môjho ţivota.
84. Boh mi dal silu a odvahu čítať hold na môj otec, a to v
kombinácii s "180 hotovo".
85. Všetko o Bohu je perfektné a úţasné, vrátane jeho
načasovanie.
86. Toto je "180 hotovo".

87.
88. V ďalšom 180 sekúnd, chcem aby ste sa uistili, ţe všetci
sledovali toto video je ísť do neba keď zomriete.

89. Môţete byť práve teraz zdravé, ale jeden z týchto dní,
budeme všetci sa na naše smrť posteli.

90. Sme bude bojovať za jeden posledného dychu.
91. Budeme proklouznout z tohto sveta a ísť do druhého.
92. Sme bude kaţdý postaviť sám pred Bohom.
93.
94. V tomto bode, Boh pošle nás na nebi alebo pekle pre
večnosť.

95. Chcel by som pouţiť nasledujúce príbeh na pomoc pri
príprave nám tento deň.

96. V roku 1985, som zistil, som bol diabetik.
97. Časť môjho kaţdodenného ţivota je kontrola mojich hladiny
cukru v krvi.

98.
99. I poke môj prst.
100.
Som krvácať na testovaný úsek
101.
Nalepiť ju v meradle
102.
Elektromer reaguje s mojím hladiny cukru v krvi
103.
Väčšinu času, keď som krvácať na testovaný úsek,

som dostať odpoveď.
Avšak, niekedy som krvácať na páse a dostať
odpoveď.
105.
Mám vziať z meradla a hoď ho v koši.

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

Je to frustrujúce 2 dôvodov.
Číslo jedna: Tieto test pásy sú veľmi drahé.
Číslo dve: I rezané seba a krvácal na ţiadny dôvod.
Ak meradlo nereaguje, pripomína Jeţiša Krista

prečo? Pretoţe počas prvých 24 rokov svojho ţivota,
spôsobu, akým som ţil, si myslel, a hovoril zlomil srdci
Boha.
113.
Jeţiš bol mučený, ukriţovaný a vykrvené, tak som,
ţe by som mohol mať spôsob, ako ísť do neba, keď umřu,
ale on bol ako NO odpoveď sa odo mňa.
114.
Počas týchto 24 rokov, Jeţiš by mohol mať povedal,
ţe o mě
115.
"Pokiaľ ide o Andy Esche sa to týka, som vykrvené
nie z dôvodu."

116.
117.

Na kaţdé pole testovacie prúţky, nie je vypustiť

dátum.

Ak ste neodpovedajte na krv podľa dátumu
zlikvidovať, majú hádzať ich všetky preč, tak ako tak
119.
Ak som môj "vypustiť dátum" mal dosiahnuť bez
toho, aby sa v reakcii na krv Jeţiša Krista, Jeţiš by sa
zahodiť mi.
120.
prečo? Preto by sa nič zaznamenané v knihe jahňa 's
Life na ochranu mi na rozsudok deň, keď stojím sám pred
Bohom.

118.

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

Ako testovacie prúţky, bol som veľmi drahé.
Biblia hovorí, ţe som bol kúpil s cenou.
Cien bol ţivot a krv Jeţiša Krista.

Pozrite sa na tomto úseku a vidieť, ţe som vykrvené,
dúfal, ţe sa dostanete odpoveď.
127.
Avšak, pretoţe to neodpovedal na moju krv, je mi k
ničomu.
128.
Mám vziať z meradla a hoď ho v koši.
129.
Podobne, veľa ľudí vedieť o Jeţišovi, alebo ste počuli
o krv Jeţiša.
130.
Ale ak ste "REAGOVAŤ na" krv Jeţiša, tam bude nič
sa zaznamenáva v jahňa v knihe ţivota, chrániť vás na
rozsudok deň, keď stojí sama pred Bohom.
131.
Ten deň príde pre všetky z nás.

132.
133.

V kapitole 14 - John Jeţiš má dve veci: on nám dáva
obraz o nebi, a hovorí nám, ako sa tam dostať.
134.
John 14: 2 - 3
135.
Povedal, ţe v "V dome môjho otca sa mnohí
zámkov:
136.
Ak by bolo, ţe nie, tak by som povedal vám.
137.
A som tam ísť na prípravu miesto pre vás.
138.
A ak som ísť a pripraviť miesto pre vás, som opäť
príde, a môţete dostať do seba.

139.
140.
141.

Tak, aby tam, kde som, moţno tieţ.

Svet sa hovorí, existuje mnoho spôsobov, ako do
neba, ale to je, nie to, čo Jeţiš povedal v JOHN 14: 6.
142.
Evanjelium podľa Jána 14: 6
143.
Jeţiš povedal: Ja som cesta, pravda a ţivot: ţiadny
človek príde k otcovi, okrem prostredníctvom ME!

144.
145.
146.

Roman ceste:
V knihe Rimania, existujú štyri verše známy ako
Roman ceste. Je to, čo sa hovorí:

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

List Rímskym 3: 23
Kaţdý, kto má zhrešili a padli krátky na slávu Boţiu.

List Rímskym 6: 23
Trest za hriech je smrť, ale Boţím darom milosti je
večný ţivot.

153.
154.
155.

List Rímskym 5: 8
Boh ukazuje jeho láska k nám v tejto, dokonca aj,
zatiaľ čo sme boli hriešni, Kristus zomrel za nás.

156.
157.
158.

List Rímskym 10: 9
"Ak ste priznať s úst, ţe Jeţiš je pán a Veríte vo
svojom srdci, ţe Boh mu zvýšiť z mŕtvych, budete sa uloţia"

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

Ukladajú sa z toho, čo?
Vykúpení z pekla.
Z Boţieho súdu
Vykúpení z Boţí hnev.

Moje meno je Andy Esche
a pripúšťam, ţe Jeţiš Kristus je môj pán a
záchranca.
167.
a myslím si, ţe Boh ho zvýšiť z mŕtvych.
168.
Preto sa podľa jeho jednoduché prísľub v Liste
Rímskym 10: 9, keď umřu, já jdu do neba.
169.
Čas reagovať na krv Jeţiša Krista je dnes!

170.
171.
172.

By všetci zatvorte oči
Svet chce ste si myslím, ţe sú dôleţité veci deje v
Hollywoode, Washingtone a New Yorku.
173.
Ale mám záruku, ţe jeho oči sú v ste práve teraz
čakajú vidieť, čo budete robiť v nasledujúcich 30 sekúnd.
174.
Ak ste práve sledujete toto video a chcete, aby sa
ubezpečil, ţe si budete do neba, keď zomriete 100 percent,
zopakujte tento jednoduchý modlitba po mne:

175.
176.

Niţšie je modlitby hriešnikov je na prijatie Jeţiša
Krista ako pána a Spasiteľa, takţe si bude ísť do neba, keď
zomriete:
177.
Váţení Jeţiša,
178.
Som zhrešil.
179.
I prerušili svoje zákony, a omlouvám se.
180.
Prosím, odpusť mi moje hriechy.
181.
Súhlasím, ţe ste ako moje pána a Spasiteľa.

182.
183.
184.
185.
186.
187.

Verím, ţe Boh vám zvýšiť z mŕtvych.
a verím, ţe ste si ma do neba, keď umřu.
Děkuji Jeţišovi, Amen.

By všetci prosím otvoriť oči?
Ak ste jednoducho modlil ţe modlitba, potom
gratuluji!
188.
práve ste urobili najdôleţitejšie rozhodnutia svojho
ţivota.
189.
Jeţiš povedal: Ak ste mi priznať pred muţ, bude
pripúšťam vám pred Bohom.
190.
Takţe, ak si priznať, ţe Jeţiš Kristus je váš pána a
Spasiteľa, chcem, aby ste to urobiť tri veci:

191.
192.

Číslo jedna: Štart navštevujú kostol, ktorý verí, ţe
Biblia je Boţie slovo.
193.
Číslo 2: Povedz pastor, ţe ste práve prijať Jeţiša
Krista ako vášho pána a Spasiteľa.
194.
Číslo tri: Get Biblia a čítaj John evanjelia. To vám
pomôţe spoznať Jeţiša Krista.

195.
196.
197.

Dovoľte mi nechať s konečným jeden myslel:
Ak prijmete Jeţiša Krista ako vášho pána a
Spasiteľa, tento svet je len peklo, budete vedieť, kedy.
198.
Ak nesúhlasíte, Jeţiša Krista ako vášho pána a
Spasiteľa, tento svet je len Nebe, budete vedieť, kedy.
199.
Ďakujeme vám za sledovanie a ďakujem vám za to,
ţe ste ma hovoriť.

200.

Domov

