The Complete 180:
Kesaksian Peribadi Andy Esche,
Pengasas MissingPets.com
1.
2.
3.
4.
5.
6.

My name is Andy Esche, pengasas missingpets.com.
Selama hidup saya, Tuhan telah memberi saya dua visi untuk membantu
orang.
Visi pertama adalah pada tahun 1997 missingpets.com
Visi kedua ialah "Complete 180" pada tahun 2004.
Dalam beberapa saat, saya akan membahas kedua penglihatan.
Namun, tujuan utama video ini adalah untuk berkongsi visi 180 lengkap
dengan anda.

7.
8. Pada tahun 1997, kami melawat mertuaku di New Jersey.
9. Kami mengambil anjing dengan kami.
10. Agen real estate menunjukkan rumah mereka dan meninggalkan gerbang
11.
12.
13.
14.
15.

belakang terbuka.
Kami kembali ke rumah selepas ditayangkan.
Anjing lolos melalui pintu gerbang yang terbuka.
Kami mencari beberapa minit dan menemukan dia dengan Gembala Jerman.

Sementara perjalanan pulang, saya menyedari bahawa mesti ada cara yang
lebih baik untuk menemukan haiwan peliharaan yang hilang daripada
pengumuman selebaran tentang tiang-tiang telefon.
16. Saat bepergian di jalan raya lintas Pennsylvania, Tuhan memberi saya visi
missingpets.com sepuluh batu timur Harrisburg, Pennsylvania.
17. Visi itu sangat intens dan berlangsung selama beberapa minit.
18. Saya percaya bahawa Tuhan membuat mendedah kerana aku punya
kebiasaan untuk memulakan projek, tetapi tidak pernah menyelesaikan
mereka.
19. Tuhan ingin untuk memastikan bahawa saya akan menyusul
missingpets.com.

20.
21. Visi kedua adalah tujuan utama video ini.
22. Tuhan memberi saya visi untuk "Complete 180" pada tahun 2004.
23. Ayahku melayani banduan melalui perkhidmatan penjara selama bertahuntahun.

24. Saya selalu ingin melakukan sesuatu seperti itu, tapi tidak punya keberanian.
25. Pada musim bunga 2004, saya naik bus ke bawah jalan Winton di Cincinnati.
Ketika kami melewati Spring Grove Cemetery, saya merasa Tuhan berkata
kepada saya "Catat ini".

26.
27. Aku mengambil beberapa kertas dari tas dan mula menulis kata-kata seperti
Allah menyerahkan mereka kepada saya.

28. Pada saat saya mulai bekerja, Tuhan telah memberi saya "Selesaikan 180".
29. The "Complete 180" adalah sebuah khotbah yang berlangsung 180 minit.
30. Objektif daripada "Complete 180" adalah membantu orang untuk
memastikan bahawa mereka akan pergi ke syurga ketika mereka mati.

31.
32. Aku mengkhabarkan "Complete 180" di Kota Injil Misi di Cincinnati selama
beberapa tahun.

33. Setiap kali saya berkhotbah, saya akan membuat perubahan kecil untuk
membuat arus khotbah lebih mudah.

34. Pada 29 Mac 2006, saya merasa bahawa "Complete 180" tidak memerlukan
perubahan lagi.

35. Mulai sekarang, saya akan mencetak itu, perjalanan ke perkhidmatan Sabtu

malam dan mengkhabarkan hal itu.
36. Sedikit yang saya tahu bahawa Allah telah menyempurnakan khotbah untuk
alasan lain.

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

Pada 30 Mac, 2006, aku menelefon ayahku di rumah sakit.
Dia punya masalah jantung selama bertahun-tahun.
Dia punya perentak jantung baru dimasukkan ke dalamnya
Dia masih lemah daripada operasi.
Aku cuba berbicara tentang apa saja tetapi masalah kesihatan untuk
menjaga pikirannya terfokus pada sesuatu yang positif.
43. Namun, itu tidak berjaya kali ini.

44.
45. Ayah mengatakan kepada saya bahawa dia tidak berfikir ia akan bisa keluar
dari rumah sakit kali ini.

46. Pada masa lalu, aku selalu berdoa untuknya.
47. Tuhan akan menyembuhkan dia dan membawanya keluar dari rumah sakit
dan semuanya akan beres.

48. Tapi aku tidak bisa melakukannya kali ini.
49. Setiap kali aku berdoa, doa saya tampaknya menghentam langit-langit dan
berhenti.

50.
51. Selama 8 tahun terakhir, saya menerima panggilan telefon di tengah malam,

menyuruhku untuk mengantar dua jam ke rumah sakit kerana ayahku sedang
tenat.
52. Itu sampai ke titik di mana aku akan melompat setiap kali telefon berdering.
53. Aku hanya tidak bisa melakukannya lagi.
54. Oleh kerana itu, kali ini, saya memutuskan untuk melepaskan Daddy.

55.
56. Aku mengatakan kepada ayah bahawa aku mencintainya dan berterima kasih
untuk hidup yang hebat.

57. Ayahku adalah panutan dan pahlawan.
58. Kami mempunyai kehidupan yang hebat bersama-sama.
59. Kami mempunyai perbualan terakhir kami beberapa kali, jadi tidak ada
urusan yang belum selesai antara aku dan ayahku.

60. Aku memberikan telefon kepada isteri dan anak saya dan memberitahu

mereka bahawa saya pikir ini diubah kali mereka akan berbicara dengan
ayahku di bumi.

61.
62. Mereka menceritakan mereka mencintainya dan berdoa untuknya.
63. Mereka menyerahkan telefon kepada saya. Hal terakhir ayahku pernah

berkata kepadaku adalah bahawa dia mencintaiku, ia bangga padaku dan
bahawa dia tidak mahu aku menjadi sedih.
64. Saya berfikir "bagaimana aku bisa melakukan itu?"
65. Namun, aku terus bahawa untuk diriku sendiri, karena aku merasa aku sudah
meminta nasihat cukup untuk satu seumur hidup.
66. Sebaliknya, saya mengatakan kepadanya "oke" dan menutup telefon.

67.
68. Hari berikutnya, kakakku menelefon dan memberi saya kabar.
69. Ayahku meninggal.

70. Dia berkata bahawa seorang jururawat sedang membaca Alkitab kepada-Nya
pada hari Jumaat pagi.

71. Beberapa saat kemudian, jururawat yang sama berjalan dengan biliknya dan
72.
73.
74.
75.
76.
77.

melihat betapa damai ia sedang tidur.
Namun, dia menatap monitor jantung dan menyedari bahawa itu datar.

Perawat mengatakan ia masuk dan memberikan ayahku ciuman di dahi.
Perawat mengatakan ia berharap yang baik-baik saja dengan kami.
Itu baik-baik saja dengan saya.
Jika ada yang pantas untuk sebuah ciuman cara dia menjalani hidupnya, itu
adalah ayahku.

78.
79. Saat aku duduk di sisi tempat tidur menangis, terpikir oleh saya bagaimana
unik hari ini.

80. Ketika aku berpikir tentang 41 tahun di bumi: TK, bisbol kumpulan kecil,

sekolah tinggi, perguruan tinggi, perkahwinan, dan ayah, tiba-tiba aku
menyedari bahawa hari ini adalah hari pertama aku pernah berjalan di bumi
bahawa ayah saya tidak berjalan melaluinya dengan saya .

81.
82. Selama pengebumian ayahku, ada saat-saat itu aku menangis begitu keras,
aku nyaris tak bisa bernafas.

83. Namun, di tengah hari yang paling sukar dalam hidup saya, Allah melangkah
masuk dan memberi saya momen TERBAIK hidupku.

84. Allah memberi saya kekuatan dan keberanian untuk membaca sebuah

penghormatan kepada ayahku dan digabungkan dengan "Complete 180".

85. Segala sesuatu tentang Allah adalah sempurna dan menakjubkan, termasuk
waktu-Nya.

86. Berikut ini adalah "Complete 180".
87.
88. Dalam 180 detik berikutnya, saya ingin memastikan bahawa setiap orang

menonton video ini akan Syurga ketika anda mati.
89. Anda mungkin sihat sekarang, tapi suatu hari, kita semua akan kematian kita
tidur.
90. Kami akan berjuang untuk satu napas terakhir.
91. Kami akan menyelinap keluar daripada dunia ini dan pergi ke seterusnya.
92. Kita masing-masing akan berdiri sendiri di hadapan Allah.

93.
94. Pada saat itu, Allah akan menghantar kita ke Syurga atau Neraka selamanya.
95. Saya ingin menggunakan kisah seterusnya untuk membantu mempersiapkan
kita untuk hari itu.

96. Pada tahun 1985, aku tahu aku diabetes.
97. Bahagian dari rutinitas sehari-hari adalah memeriksa gula darah saya.
98.
99. Aku menjelirkan jari.
100.
Aku berdarah pada tes strip
101.
Aku tetap dalam meter
102.
Meteran respons dengan gula darah saya
103.
Sebahagian besar waktu ketika aku berdarah pada tes strip, saya

mendapat jawapan.
Namun, kadang-kadang saya berdarah tentang bogel dan tidak
mendapat balasan.
105.
Aku harus membawanya keluar dari meteran, dan membuangnya di
tempat sampah.

104.

106.
107.
108.
109.

Ini frustrasi selama 2 alasan.
Nombor Satu: bogel ujian ini sangat mahal.
Nombor Dua: Aku melukai diriku dan berdarah tanpa alasan.

110.
111.
112.

Ketika meteran tidak merespon, beliau mengingatkan Yesus Kristus

Mengapa? Karena untuk 24 tahun pertama hidup saya, cara saya
hidup, berfikir dan berbicara memecah hati Allah.
113.
Yesus diseksa, disalibkan, dan berdarah sehingga aku bahawa aku
bisa punya cara untuk pergi ke syurga ketika aku mati, tapi DIA sedang
bersiap-NO respon dari saya.
114.
Selama 24 tahun, Yesus bisa saja mengatakan bahawa tentang saya
115.
"Setakat yang menyangkut Esche Andy, saya berdarah untuk TIDAK
alasan."

116.
117.
118.

Pada setiap kotak uji bogel, ada tarikh buang.
Jika anda tidak menanggapi darah mengikut tarikh buang, anda
diharapkan untuk membuang mereka semua itu toh
119.
Jika aku telah mencapai saya "membuang date" tanpa menanggapi
darah Yesus Kristus, Yesus akan melemparkan aku pergi.
120.
Mengapa? Kerana tidak ada yang direkodkan dalam buku Anak
Domba Kehidupan untuk melindungi saya pada Hari Penghakiman ketika aku
berdiri sendiri di hadapan Allah.

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

Seperti tes strip, saya sangat mahal.
Alkitab mengatakan bahawa saya dibeli dengan harga.
Harga adalah kehidupan dan darah Yesus Kristus.

Anda boleh melihat pada strip tes ini, dan melihat bahawa aku
berdarah di atasnya, berharap untuk mendapat jawapan.
127.
Namun, kerana tidak menanggapi darah saya, itu tidak ada gunanya
bagi saya.
128.
Aku harus membawanya keluar dari meteran, dan membuangnya di
tempat sampah.
129.
Demikian pula, banyak orang yang tahu tentang Yesus, atau sudah
mendengar tentang darah Yesus.
130.
Tapi jika anda "Merespons" darah Yesus, akan ada apa pun tercatat
dalam buku Anak Domba kehidupan untuk melindungi anda pada Hari
Pengadilan ketika anda berdiri sendiri di hadapan Allah.
131.
Hari itu akan datang untuk SEMUA daripada kita.

132.
133.

Dalam Yohanes Bab 14 - Yesus melakukan dua hal: Dia memberi kita
gambaran tentang Syurga, dan memberitahu kita bagaimana menuju ke
sana.
134.
Yohanes 14:2-3
135.
Dia berkata dalam "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal adalah:
136.
Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu.
137.
Dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi anda.
138.
Dan jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang
lagi, dan menerima anda kepada diriku sendiri.
139.
Jadi yang mana aku berada, anda mungkin juga.

140.
141.

Dunia mengatakan ada banyak cara ke Syurga, tetapi itu TIDAK apa
yang Yesus berkata dalam Yohanes 14:6.
142.
Yohanes 14:6
143.
Yesus berkata: Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada
seorangpun yang datang kepada Bapa, KECUALI MELALUI AKU!

144.
145.
146.

Road Rom:
Dalam Kitab Rom, ada empat ayat yang dikenali sebagai Jalan Rom.
Ini adalah apa yang mereka katakan:

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

Rom 3:23
Semua orang telah berdosa dan jatuh kemuliaan Allah.
Rom 6:23
Hukuman dosa adalah kematian, TAPI karunia Allah ialah hidup yang

kekal.

153.
154.
155.

Roma 5:8
Allah menunjukkan kasih-Nya bagi kita dalam hal ini, bahkan ketika
kita adalah orang berdosa, Kristus telah mati untuk kita.

156.
157.
158.

Rom 10:9
"Jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan,
dan anda percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari
antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan"

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

Diselamatkan
Diselamatkan
Diselamatkan
Diselamatkan

dari apa?
dari Neraka.
daripada penghakiman Allah
dari murka Allah.

My name is Andy Esche
dan saya mengakui bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dan
Juruselamat.
167.
dan saya percaya bahawa Allah telah membangkitkan Dia dari antara
orang mati.
168.
Oleh kerana itu, menurut janji Allah sederhana dalam Roma 10:9,
ketika aku mati, aku akan ke Syurga.
169.
Waktu untuk menanggapi darah Yesus Kristus TODAY!

170.
171.
172.

Adakah setiap orang sila tutup mata anda
Dunia ingin anda berfikir bahawa hal-hal penting yang terjadi di
Seronok, Washington dan New York.
173.
Tapi saya menjamin bahawa mata Tuhan pada anda sekarang,
menunggu untuk melihat apa yang akan anda lakukan dalam waktu 30 detik.
174.
Jika anda sedang menonton video ini, dan anda ingin membuat 100
peratus yakin bahawa anda akan Syurga ketika anda mati, kemudian ulangi
doa sederhana ini selepas saya:

175.
176.

Berikut ini adalah Doa Pendosa untuk Menerima Yesus Kristus sebagai
Tuhan dan Juruselamat sehingga anda akan pergi ke syurga ketika anda mati:
177.
Dear Jesus,
178.
Aku telah berdosa.
179.
Aku telah melanggar undang-undang, dan aku menyesal.
180.
Ampunilah dosa-dosaku.
181.
Aku menerima anda sebagai Tuhan dan Juruselamat.
182.
Saya percaya Tuhan mengangkat kamu dari antara orang mati.
183.
dan saya percaya anda untuk mendapatkan aku ke syurga ketika aku
mati.
184.
Terima kasih Yesus, Amin.

185.
186.
187.
188.

Adakah setiap orang sila buka mata anda?
Jika anda hanya berdoa agar doa, maka Selamat!
Anda baru sahaja membuat keputusan yang paling penting dalam
hidup anda.
189.
Yesus berkata jika anda mengakui Aku di depan manusia, Aku akan

mengaku anda di hadapan Allah.
Jadi, jika anda mengakui bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dan
Juruselamat, saya ingin anda melakukan tiga hal:

190.
191.
192.

Nombor Satu: Mulai menghadiri sebuah gereja yang percaya Alkitab
adalah Firman Allah.
193.
Nombor Dua: Katakan kepada pendeta bahawa anda hanya menerima
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat.
194.
Nombor Tiga: Dapatkan Alkitab dan membaca Injil Yohanes. Ini akan
membantu anda mengenal Yesus Kristus.

195.
196.
197.

Biarkan aku meninggalkan anda dengan satu pemikiran akhir:
Jika anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat,
dunia ini adalah satu-satunya Neraka anda akan pernah tahu.
198.
Jika anda tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan
Juruselamat, dunia ini adalah satu-satunya Surga anda akan pernah tahu.
199.
Terima kasih untuk menonton dan terima kasih untuk membiarkan
saya berbicara.

200.
Rumah

