Mae'r 180 Cwblhau:
Mae'r Tystiolaeth personol Andy Esche,
Sylfaenydd MissingPets.com
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fy enw i yw Andy Esche, sylfaenydd missingpets.com.
Yn ystod fy mywyd, Duw wedi rhoi i mi ddau gweledigaethau i helpu pobl.
Y weledigaeth missingpets.com cyntaf ym 1997
Mae'r weledigaeth yn ail oedd y "Cwblhau 180" yn 2004.
Yn ystod y munudau nesaf, byddaf yn trafod y ddau gweledigaethau.
Fodd bynnag, y prif bwrpas y fideo hwn yw rhannu gweledigaeth 180
gwblhau gyda chi.

7.
8. Yn 1997, roeddem yn ymweld â fy mewn is-ddeddfau yn New Jersey.
9. Rydym yn cymryd y ci gyda ni.
10. Y gwerthwr tai mewn gwirionedd oedd yn dangos eu tŷ a gadael y giât ar
11.
12.
13.
14.
15.

agor yn ôl.
Rydym yn dychwelyd i'r tŷ ar ôl i'r dangos.
Mae'r ci yn dianc drwy'r giât ar agor.
Rydym yn chwilio am ychydig funudau a dod o hyd iddi Shepherd Almaen.

Wrth yrru cartref, yr wyf yn sylweddoli bod angen i fod yn ffordd well o ddod
o hyd i anifeiliaid anwes ar goll na phostio fliers ar bolion ffôn.
16. Er bod teithio ar y tyrpeg Pennsylvania, Duw, cefais y weledigaeth ar gyfer
missingpets.com deg milltir i'r dwyrain o Harrisburg, Pennsylvania.
17. Mae'r weledigaeth yn ddwys iawn ac yn para am ychydig funudau.
18. Rwy'n credu bod Duw yn ei gwneud yn ddwys gan fy mod i'n cael arferiad o
brosiectau dechrau, ond ni eu gorffen.
19. Duw eisiau gwneud yn siwr y byddwn yn dilyn trwy gyda missingpets.com.

20.
21. Y weledigaeth ail yw prif bwrpas y fideo.
22. Rhoddodd Duw 'm' r weledigaeth ar gyfer y "Cwblhau 180" yn 2004.
23. Roedd fy nhad yn ministered i garcharorion trwy weinidogaeth carchar am
nifer o flynyddoedd.

24. Rwyf bob amser yn awyddus i wneud rhywbeth fel 'na, ond nid oedd y
dewrder.

25. Yn y Gwanwyn 2004, roeddwn yn marchogaeth ar y bws ar y ffordd i lawr

Winton yn Cincinnati. Gan ein bod yn mynd heibio Spring Grove Cemetery,
roeddwn i'n teimlo Duw i mi ddweud "Ysgrifennwch hwn i lawr".

26.
27. I grabbed bapur allan o fy briefcase a dechreuodd ysgrifennu geiriau fel
roddodd Duw i mi.

28. Erbyn pryd Cawn i weithio, Duw wedi rhoi 'm' r "Cwblhau 180".
29. Mae'r "Complete 180" yn ei bregeth sy'n para 180 eiliad.
30. Pwrpas y "Cwblhau 180" yw helpu pobl i wneud yn siwr y byddant yn mynd
i'r nefoedd pan fyddant yn marw.

31.
32. Rwy'n pregethu y "Cwblhau 180" y Ddinas Efengyl Cenhadaeth yn Cincinnati
am ychydig o flynyddoedd.

33. Bob tro rwy'n pregethu, byddwn yn gwneud mân newidiadau i wneud y llif
bregeth yn haws.

34. Ar 29 Mawrth, 2006, roeddwn i'n teimlo bod y "Cwblhau 180" angen unrhyw
newidiadau mwy.

35. O hyn ymlaen, byddwn yn unig ei hargraffu, gyrru i'r gwasanaeth nos Sadwrn
ac yn pregethu.
36. Little did Rwy'n gwybod bod Duw wedi perffeithio y bregeth am reswm arall.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Ar 30 Mawrth, 2006, rwyf o'r enw fy nhad yn yr ysbyty.
Roedd problemau gyda'r galon am flynyddoedd.
Roedd ganddo pacemaker newydd yn rhoi i mewn
Roedd yn dal i fod yn wan gan y feddygfa.
Rwy'n ceisio siarad am unrhyw beth ond mae ei phroblemau iechyd i gadw ei
feddwl yn canolbwyntio ar rhywbeth cadarnhaol.
43. Fodd bynnag, nid oedd gwaith y tro hwn.

44.
45. Dad dweud wrtha i nad oedd yn credu ei fod yn mynd i wneud allan o'r
46.
47.
48.
49.

ysbyty y tro hwn.
Yn y gorffennol, rwyf bob amser yn gweddïo iddo.
Byddai gwella Duw iddo ef a chael allan o'r ysbyty, a byddai popeth yn iawn.
Ond allwn i ddim yn gwneud y tro hwn.
Bob tro rwy'n gweddïo, fy gweddïau yn ymddangos i gyrraedd y nenfwd a
stopio.

50.
51. Ar gyfer yr 8 mlynedd diwethaf, yr wyf yn derbyn galwadau ffôn yng nghanol
y nos, gan ddweud i mi yrru dwy awr i'r ysbyty oherwydd roedd fy nhad yn
marw.
52. Mae'n rhaid i'r man lle y byddai i neidio bob tro y ffôn ffoniodd.
53. Rwy'n Nid oedd dim ond gwneud hyn bellach.
54. Felly, y tro hwn, penderfynais i adael i fynd o Dad.

55.
56. Rwy'n dweud wrth fy nhad y Roeddwn wrth fy modd iddo a diolchodd iddo am
bywyd gwych.

57. Oedd fy nhad yn fy model rôl a arwr.
58. Cawsom bywyd gwych at ei gilydd.
59. Rydym wedi ein sgwrs terfynol ychydig o weithiau, felly nid oedd unrhyw

fusnes anorffenedig rhwng fi a fy nhad.
60. I drosglwyddo y ffôn i fy ngwraig a fab a dweud wrthyn nhw am fy mod yn
meddwl hwn oedd y tro diwethaf y byddent yn siarad â fy nhad ar y ddaear.

61.
62. Maent yn dweud wrtho ef yn caru ac yn gweddïo ar ei gyfer.
63. Maent yn cyflwyno y ffôn i mi. Y peth olaf fy nhad meddai erioed i mi oedd ei
fod yn hoff iawn i mi, roedd yn falch i mi ac nad oedd eisiau i mi fod yn drist.

64. Roeddwn i'n meddwl i mi "sut ydw i'n i fod i wneud hynny?"
65. Fodd bynnag, yr wyf yn cadw bod i mi, am fy mod yn teimlo fy mod eisoes
66.
67.
68.
69.
70.
71.

wedi gofyn iddo am gyngor ddigon ar gyfer un oes.
Yn hytrach, yr wyf yn dweud wrtho "iawn" a hongian y ffôn.

Y diwrnod canlynol, fy chwaer o'r enw a roddodd i mi y newyddion.
Roedd fy nhad wedi mynd heibio i ffwrdd.
Dywedodd fod y nyrs yn darllen y Beibl iddo ar fore Gwener.
Mae ychydig eiliadau yn ddiweddarach, y nyrs un yn cerdded gan ei ystafell a
sylwi pa mor heddychlon roedd yn cysgu.
72. Fodd bynnag, mae hi'n edrych ar ei monitro y galon a sylwi ei bod yn fflat.

73.
74.
75.
76.
77.

Dywedodd y nyrs aeth i mewn ac yn rhoi fy nhad yn cusanu ar y talcen.
Mae'r nyrs Dywedodd ei bod yn gobeithio bod yn iawn gyda ni.
Roedd mân gyda mi.
Os bydd unrhyw un yn haeddu cusanu am y ffordd y mae'n byw ei fywyd,
roedd fy nhad.

78.
79. Wrth i mi eistedd ar ochr y gwely crio, mae'n digwydd i mi sut unigryw hwn
oedd diwrnod.

80. Fel roeddwn i'n meddwl am fy 41 mlynedd ar y ddaear: kindergarten,

baseball gynghrair ychydig, ysgol uwchradd, coleg, priodasau a dadolaeth, yn
sydyn rwy'n sylweddoli mai heddiw oedd y diwrnod cyntaf i mi erioed yn
cerdded ar y ddaear nad oedd fy nhad gerdded drwyddo gyda fi .

81.
82. Yn ystod fy angladd dad, roedd gwaith yr wyf cried mor galed, prin y gallwn i
anadlu.

83. Fodd bynnag, yng nghanol y dydd anoddaf fy mywyd, Duw penderfynu a
rhoddodd 'm' r GORAU eiliad o fy mywyd.

84. Rhoddodd Duw 'm' r nerth a dewrder i ddarllen yn deyrnged i fy nhad a'i
gyfuno â 'r "Cwblhau 180".
85. Popeth am Dduw yn berffaith ac anhygoel, gan gynnwys ei amseru.
86. Mae'r canlynol yn y "Cwblhau 180".

87.
88. Yn y 180 nesaf eiliad, rwyf eisiau gwneud yn siwr bod pawb yn gwylio'r fideo
hwn yn mynd i'r nefoedd pan fyddwch yn marw.

89. Hawl i chi fod yn iach yn awr, ond un o'r dyddiau hyn, byddwn i gyd ar ein
90.
91.
92.
93.
94.
95.

gwely farwolaeth.
Byddwn yn brwydro am yr un anadl olaf.
Byddwn yn symud o'r byd hwn a mynd i mewn i'r nesaf.
Byddwn bob sefyll ar ei ben ei hun cyn Duw.

Ar yr adeg honno, bydd Duw i ni anfon nefoedd neu uffern ar gyfer eternity.
Hoffwn i ddefnyddio'r stori canlynol i ni helpu i baratoi ar gyfer y diwrnod
hwnnw.
96. Yn 1985, cefais allan roeddwn i'n diabetig.
97. Rhan o fy amserlen ddyddiol yn gwirio fy siwgr gwaed.

98.
99. Rwy'n
100.
101.
102.
103.

poke fy bys.
Rwy'n gwaedu ar stribed prawf
Rwy'n glynu yn y mesurydd
Y mesurydd yn ymateb gyda fy siwgr yn y gwaed
Mae'r rhan fwyaf o'r amser pan fyddaf yn gwaedu ar stribed prawf,
rydw i'n cael ymateb.
104.
Fodd bynnag, weithiau rwy'n gwaedu ar stribed a chael dim ymateb.
105.
Mae'n rhaid i mi gymryd allan o'r mesurydd, ac yn ei daflu yn y
sbwriel.

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

Mae hyn yn rhwystredig am 2 reswm.
Nifer Un: Mae'r rhain yn stribedi prawf yn ddrud iawn.
Rhif Dau: I dorri fy hun a bled am unrhyw reswm.
Pan nad yw'r mesurydd yn ymateb, yn atgoffa Iesu Grist

Pam? Gan fod ar gyfer y 24 mlynedd cyntaf o fy mywyd, y ffordd
rwy'n byw, meddwl a siaradodd torrodd y galon Duw.
113.
Iesu ei arteithio, croeshoeliedig, ac felly rwy'n bled y gallai gen i
ffordd i fynd i'r nefoedd pan fyddaf yn marw, ond AU yn cael NAC ymateb oddi
wrthyf.

Yn ystod y rhai 24 oed, gallai Iesu wedi dweud bod am i mi
"Cyn belled ag Andy Esche yn y cwestiwn, rwy'n bled ar gyfer NO
reswm."

114.
115.
116.
117.
118.

Ar bob bocs o stribedi prawf, mae dyddiad gwaredu.
Os nad ydych yn ymateb i waed gan daflu dyddiad, yr ydych yn
disgwyl i bob un ohonynt taflu i ffwrdd beth bynnag
119.
Os wyf wedi cyrraedd fy "taflu dyddiad" heb ymateb i'r gwaed Iesu
Grist, y byddai Iesu wedi taflu i ffwrdd i mi.
120.
Pam? Oherwydd byddai unrhyw beth cofnodi yn y llyfr Lamb Bywyd i
ddiogelu mi ar Ddiwrnod Farn pan fyddaf yn sefyll ar ei ben ei hun cyn Duw.

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

Fel y stribedi prawf, roeddwn yn ddrud iawn.
Mae'r Beibl yn dweud fy mod Prynwyd gyda pris.
Y pris oedd y bywyd a gwaed Iesu Grist.

Gallwch edrych ar y stribed prawf, a gweld fy mod bled arno, yn
gobeithio cael ymateb.
127.
Fodd bynnag, oherwydd nad oedd yn ymateb i fy ngwaed, mae'n
ddiwerth i mi.
128.
Mae'n rhaid i mi gymryd allan o'r mesurydd, ac yn ei daflu yn y
sbwriel.
129.
Yn yr un modd, mae llawer o bobl yn gwybod am Iesu, neu wedi
clywed am y gwaed Iesu.
130.
Ond oni bai eich bod "YMATEB I" y gwaed Iesu, bydd dim cofnodi yn y
llyfr Lamb bywyd i ddiogelu chi ar Ddiwrnod Farn pan fyddwch yn sefyll ar ei
ben ei hun cyn Duw.
131.
Y diwrnod hwnnw yn dod i bob un ohonom.

132.
133.

Yn John Pennod 14 - Jesus gwneud dau beth: Mae'n rhoi darlun i ni o'r
nefoedd, ac yn dweud wrthym sut i gyrraedd yno.
134.
John 14:2-3
135.
Dywedodd yn "Yn fy Father's mewnol yn mansions llawer o:
136.
Pe na bai felly, byddwn wedi dweud wrthych.
137.
Ac yr wyf yn mynd yno i baratoi lle i chi.
138.
Ac os ydw i'n mynd a pharatoi lle i chi, byddaf yn dod unwaith eto, a
byddwch yn derbyn fy hun i ti.
139.
Felly, lle yr wyf, i chi fod hefyd.

140.
141.

Mae'r byd yn dweud mae yna nifer o ffyrdd i'r nef, ond NID yw'r hyn y
dywedodd Iesu yn JOHN 14:6.
142.
John 14:6
143.
Dywedodd Iesu: Yr wyf yn y ffordd, y gwir, a bywyd: oes dyn hon i ti
y Tad, AC EITHRIO DRWY ME!

144.
145.
146.

Y Ffordd Rufeinig:
Yn y llyfr y Rhufeiniaid, mae pedwar penillion a adnabyddir fel y
Ffordd Rufeinig. Mae hyn yn beth maent yn dweud:

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

Rhufeiniaid 3:23
Mae pawb wedi pechu a disgyn byr o'r gogoniant Duw.

Rhufeiniaid 6:23
Y gosb am pechod yw marwolaeth, OND y rhodd Duw yw bywyd
tragwyddol.

153.
154.

Rhufeiniaid 5:8

Duw yn dangos ei gariad i ni yn hyn, hyd yn oed tra roeddem
pechaduriaid, Crist farw i ni.

155.
156.
157.
158.

Rhufeiniaid 10:9
"Os ydych yn cyffesu gyda'ch ceg fod Iesu yn Arglwydd, ac os ydych
yn credu yn eich calon fod Duw a godwyd ef oddi wrth y meirw, byddwch yn
cael eu cadw"

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

Cadwyd o beth?
Achub o Hell.
Arbed o Duw barn
Arbed o wrath Duw.

Fy enw i yw Andy Esche
ac yr wyf yn cyfaddef bod Iesu Grist yw fy Arglwydd a savior.
ac yr wyf yn credu bod Duw a godwyd Fo oddi wrth y meirw.
Felly, yn unol â'r addewid Duw syml yn Rhufeiniaid 10:9, pan fyddaf
yn marw, Rwy'n mynd i'r nefoedd.
169.
Amser i ymateb i'r gwaed Iesu Grist yn HEDDIW!

170.
171.
172.

Byddai pawb cofiwch ei chau ar eich llygaid
Y byd am i chi yn meddwl bod y pethau pwysig yn mynd ymlaen yn
Hollywood, Washington ac Efrog Newydd.
173.
Ond rwy'n warantu y llygaid Duw ar chi ar hyn o bryd, yn aros i weld
beth yr ydych yn mynd i'w wneud yn ystod y 30 eiliad nesaf.
174.
Os ydych yn gwylio fideo hwn, ac os ydych am wneud 100 y cant yn
siwr eich bod yn mynd i'r nefoedd pan fyddwch yn marw, yna ailadrodd y
gweddi syml ar ôl 'm:

175.
176.

Isod yw'r Sinner's Prayer i Derbyn Iesu Grist yn Arglwydd ac Savior
felly byddwch yn mynd i'r nefoedd pan fyddwch yn marw:
177.
Annwyl Iesu,
178.
Rwyf wedi pechu.
179.
Rwyf wedi torri dy ddeddfau, ac rwy'n flin.
180.
Os gwelwch yn dda maddau i mi am fy pechodau.
181.
Yr wyf yn derbyn eich fel fy Arglwydd a Savior.
182.
Rwy'n credu Duw a godwyd i chi oddi wrth y meirw.
183.
ac yr wyf yn ymddiried i chi gael i'r nef mi pan oeddwn yn marw.
184.
Ddiolch 'ch Iesu, Amen.

185.
186.
187.
188.
189.

Byddai pawb os gwelwch yn dda eich llygaid ar agor?
Os wyt ti gweddïo y weddi, yna Llongyfarchiadau!
ydych wedi gwneud dim ond y penderfyniad pwysicaf eich bywyd.
Dywedodd Iesu os ydych yn cyfaddef i mi cyn ddyn, byddaf yn
cyfaddef chi cyn i Dduw.
190.
Felly, os ydych yn cyfaddef fod Iesu Grist yw eich Arglwydd a Savior,
rwyf am i chi wneud tri pheth:

191.
192.
193.

Nifer Un: Dechrau mynychu eglwys yn credu bod y Beibl yw Gair Duw.
Rhif Dau: Dywedwch wrth y Pastor eich bod yn derbyn dim ond Iesu
Grist fel eich Arglwydd a Savior.
194.
Rhif Tri: Cael Beibl a darllen y Efengyl John. Bydd hyn yn eich helpu i
ddod i adnabod Iesu Grist.

195.
196.
197.

Gadewch i mi eich gadael gydag un meddwl terfynol:
Os ydych yn derbyn Iesu Grist fel eich Arglwydd a Savior, y byd hwn
yw'r uffern yn unig y byddwch yn gwybod erioed.

Os nad ydych yn derbyn Iesu Grist fel eich Arglwydd a Savior, y byd
hwn yn unig y Nefoedd ydych yn gwybod erioed.
199.
Diolch i chi am gwylio a diolch i chi am adael i mi siarad.

198.
200.
Hafan

