
 
 

 

 The Complete 180:  
 Í Starfsfólk vitnisburð Andy Esche,  

 Stofnandi MissingPets.com  

1.  My name is Andy Esche, stofnandi missingpets.com.  
2.  Meðan á líf mitt, Guð hefur gefið mér tvær sýnir að hjálpa fólki.  
3.  Fyrsta sýn var missingpets.com árið 1997  
4.  Önnur sýn var "Ljúka 180" árið 2004.  
5.  Í næstu augnablik, mun ég ræða bæði sýn.  
6.  En helsta markmið þessarar vídeó er að deila heill 180 framtíðarsýn með þér.  
7.  
8.  Árið 1997, voru við heimsókn mína í lögum í New Jersey.  
9.  Við tók hundur með okkur.  
10.  The fasteignasala var sýning þeirra hús og fór á bak hliðið opnast.  
11.  Við erum aftur að húsinu eftir að birtast.  
12.  The hundur slapp í gegnum opna hliðið.  
13.  Við leitaðir eftir nokkrar mínútur og fann hana með þýska Shepherd.  
14.  
15.  Akstur heim, sá að ég að það þarf að vera betri leið til að finna vantar pets 

en staða fliers á Pólverja síma.  
16.  Meðan ferðast um Pennsylvania Turnpike, Guð gaf mér framtíðarsýn fyrir 

missingpets.com tíu mílur austan Harrisburg, Pennsylvania.  
17.  Framtíðarsýn var mjög mikil og stóð fyrir a par af mínúta.  
18.  Ég tel að Guð gerði það mikil vegna þess að ég var að venja af byrjun 

verkefni, en aldrei að klára þá.  
19.  Guð vildi tryggja að ég myndi fylgja með missingpets.com.  
20.  
21.  Önnur framtíðarsýn er helsta markmið þessarar vídeó.  
22.  Guð gaf mér sýn á "Ljúka 180" árið 2004.  
23.  Faðir minn þjónaði til inmates um þjónustu fangelsi í mörg ár.  
24.  Mig langaði alltaf að gera eitthvað svona, en ekki hafa hugrekki.  
25.  Vorið 2004, ég var að baki strætó niður Winton vegi í Cincinnati. Eins og við 

framhjá Spring Grove Cemetery, ég fann Guð við mig "Skrifa þetta niður".  
26.  
27.  Ég grípa sumir pappír út af skjalataska minn og byrjaði að skrifa orð eins og 

Guð gaf mér þær.  
28.  Þegar ég kom til starfa, Guð hafði gefið mér "Ljúka 180".  
29.  The "Complete 180" er Sermon sem tekur 180 sekúndur.  
30.  Tilgangur "Ljúka 180" er að hjálpa fólki að tryggja að þeir munu fara til 

himna þegar þau deyja.  
31.  
32.  Ég prédikaði "Ljúka 180" á City Gospel Mission í Cincinnati í nokkur ár.  
33.  Í hvert sinn sem ég prédikað, myndi ég gera minniháttar breytingar til að 

gera Sermon flæði auðveldlega.  
34.  Þann 29 mars 2006, fannst mér að "Ljúka 180" þarf ekki fleiri breytingar.  



35.  Héðan í frá, vildi ég bara prenta það, akstur á laugardagskvöldið þjónustu og 

prédika það.  
36.  Little did Ég veit að Guð hafði fullkominn í Sermon fyrir aðra ástæðu.  
37.  
38.  Þann 30 mars 2006, ég kallaði faðir minn á spítala.  
39.  Hann hafði hjarta vandamál í ár.  
40.  Hann átti nýjan gangráð setja inn  
41.  Hann var enn veikt frá skurðaðgerð.  
42.  Ég reyndi að tala um neitt en heilsa vandamál hans til að halda huga sínum 

áherslu á eitthvað jákvætt.  
43.  Hins vegar kom það ekki í augnablikinu.  
44.  
45.  Pabbi sagði mér að hann var ekki að hann ætlaði að gera það út af 

sjúkrahúsinu í augnablikinu.  
46.  Í the fortíð, bað ég alltaf fyrir hann.  
47.  Guð vildi græða hann og fá hann út af spítalanum og allt væri í lagi.  
48.  En ég gat það ekki í augnablikinu.  
49.  Í hvert sinn sem ég bað, bænir mínar virtist högg á lofti og hætta.  
50.  
51.  Fyrir síðustu 8 ár, fékk ég símtöl í the miðja af the nótt, að segja mér að aka 

tvær klukkustundir á spítalann því faðir minn var að deyja.  
52.  Hún fékk til the benda hvar ég myndi hoppa í hvert skipti sem síminn hringdi.  
53.  Ég bara gat ekki gert það aftur.  
54.  Því þetta sinn, ákvað ég að sleppa Daddy.  
55.  
56.  Ég sagði pabba mínum að ég elskaði hann og þakkaði honum fyrir frábært líf.  
57.  Pabbi minn var fyrirmynd mín og hetja.  
58.  Það hafði mikil líf saman.  
59.  Það var síðasta samtal okkar nokkrum sinnum, svo það var engin Unfinished 

Business milli mín og pabbi minn.  
60.  Ég hönd símann til að konan mín og sonur og sagði þeim að ég hélt að þetta 

væri síðasta sinn sem þeir myndu tala við föður minn á jörðu.  
61.  
62.  Þeir sögðu honum að þeir elskaði hann og voru biðja fyrir honum.  
63.  Þeir hönd í símann til mín.  Það síðasta sem faðir minn sagði alltaf við mig var 

að hann elskaði mig, hann var stoltur af mér og að hann vildi ekki að ég er 

leiður.  
64.  Ég hélt að ég sjálfur "Hvernig er ég að gera það?"  
65.  Hins vegar hélt ég að við mig, því ég fann ég hafði þegar beðið hann um 

nægilega ráð fyrir einni ævi.  
66.  Stað, sagði ég honum "í lagi" og hékk upp símann.  
67.  
68.  Næsta dag, systir mín heitir og gaf mér fréttir.  
69.  Faðir minn hafði lést.  
70.  Hún sagði að hjúkrunarfræðingur var lestur segir að hann á föstudegi í 

morgun.  
71.  Nokkrum augnablikum síðar sama hjúkrunarfræðingur gekk eftir herbergi 

hans og taka eftir hversu friðsælt hann var sofnaður.  
72.  Þó leit hún á að fylgjast með hjarta hans og tók eftir að það var íbúð.  
73.  
74.  Á hjúkrunarkona sagði hún fór í og gaf faðir minn koss á enni.  
75.  Í hjúkrunarkona sagði hún vonast til að var allt í lagi með okkur.  
76.  Það var í lagi með mig.  
77.  Ef hver skilið koss fyrir því hvernig hann lifði lífi sínu, var það pabbi minn.  
78.  
79.  Eins og ég sat við hliðina á rúminu gráta, það kom mér hvernig einstaka 

þessum degi var.  



80.  Eins og ÉG hugsun óður í 41 ár á jörðinni: leikskóla, Little League Baseball, 

framhaldsskóli, háskóli, hjónaband og fatherhood, Ég áttaði mig allt í einu að í 

dag var fyrsti dagur ég gekk alltaf á jörðinni sem föður minn ekki ganga í 

gegnum það með mér .  
81.  
82.  Á jarðarför föður míns, þar voru sinnum að ég hrópaði svo fast, gæti ég varla 

andað.  
83.  En í miðju erfiðasti dagur lífs míns, Guð kom inn og gaf mér bestu augnablik í 

lífi mínu.  
84.  Guð gaf mér styrk og hugrekki til að lesa í skatt til að faðir minn og sameina 

það með "Ljúka 180".  
85.  Allt um Guð er fullkominn og ótrúlegt, þ.mt tímasetningu hans.  
86.  Eftirfarandi er "Ljúka 180".  
87.  
88.  Í næstu 180 sekúndur, ég vil vera viss um að allir horfa á þetta vídeó er að 

fara til himna þegar þú deyja.  
89.  Þú getur verið heilbrigð núna, en einn þessara daga munum við öll að vera í 

rúminu dauða okkar.  
90.  Við munum berjast fyrir einn síðast andardráttur.  
91.  Við munum miði út af þessum heimi og fara í næsta.  
92.  Við hvert standa einn frammi fyrir Guði.  
93.  
94.  Að þeim tíma liðnum mun Guð senda okkur til himna eða helvítis fyrir eilífð.  
95.  Ég vil nota eftirfarandi sögu til að hjálpa að undirbúa okkur fyrir þann dag.  
96.  Í 1985, ÉG stofna út ÉG var með sykursýki.  
97.  Hluti af daglegum lið í lífi mínu er að athuga blóðsykur minn.  
98.  
99.  Ég pota fingri mínum.  
100.  I Bleed á próf Strip  
101.  Ég stafur það í landamörk  
102.  The metra bregst við blóðsykur minn  
103.  Flest af þeim tíma þegar ég Bleed á próf ræma, fæ ég svar.  
104.  Hvernig sem, stundum ég Bleed á ræma og færð ekkert svar.  
105.  Ég verð að taka það út af landamörk og kasta því í ruslið.  
106.  
107.  Þetta er pirrandi fyrir 2 ástæðum.  
108.  Number One: Þetta próf ræma er mjög dýr.  
109.  Númer tvö: ég skera mig og Bled fyrir neitun ástæða.  
110.  Þegar mælirinn er ekki svarað, minnir það Jesú Krists  
111.  
112.  Hvers vegna?  Þar fyrir fyrstu 24 árum af lífi mínu, og ég bjó, hugsaði 

og talaði braut hjarta Guðs.  
113.  Jesús var tortured, krossfestur, og Bled svo ég að ég gæti hafa a 

vegur til að fara til himna þegar ég dey, en hann var að fá ekkert svar frá 

mér.  
114.  Á þeim 24 árum, Jesús gæti hafa sagt um mig  
115.  "Eins og langt eins og Andy Esche varðar, Bled ég fyrir neitun 

ástæða."  
116.  
117.  Á hverjum kassa af ræma próf, það er að fleygja dagsetningu.  
118.  Ef þú svarar ekki blóð eftir henda dag, ert þú ímyndaður til kasta þá 

alla burt engu að síður  
119.  Ef ég hefði náð mína "henda dagsetning" án þess að bregðast við blóð 

Jesú Krists, Jesús hefði varpað mér burt.  
120.  Hvers vegna?  Vegna þess að það væri ekkert skráð í bók lamb af Líf 

að vernda mig á Judgement Day þegar ég standa einn frammi fyrir Guði.  
121.  



122.  Eins og próf ræma, ég var mjög dýrt.  
123.  Biblían segir að ég keypti með verð.  
124.  Verðið var líf og blóð Jesú Krists.  
125.  
126.  Hægt er að líta á þetta próf ræma, og sjá að ég Bled á það, vonast til 

að fá svar.  
127.  En vegna þess að það var ekki brugðist við blóð mitt, er gagnslaus til 

mig.  
128.  Ég verð að taka það út af landamörk og kasta því í ruslið.  
129.  Sömuleiðis vita margir um Jesú, eða hafa heyrt um blóð Jesú.  
130.  En ef þú "bregðast við" blóð Jesú, það verður ekki skráð í bók sem 

lamb af lífinu til að verja þig á Judgement Day þegar þú standa einn fyrir 

Guði.  
131.  Þessi dagur er að koma fyrir okkur öll.  
132.  
133.  Í John Kafli 14 - Jesús er tvennt: Hann gefur okkur mynd af himni, og 

segja okkur hvernig á að fá þar.  
134.  Jóh 14:2-3  
135.  Hann sagði í "í föður míns húsi eru margar mansions:  
136.  Ef það væri ekki svo, hefði ég sagt þér.  
137.  Og ég fer þangað til að búa til pláss fyrir þig.  
138.  Og ef ég fer og undirbúa staður fyrir þig, mun ég koma aftur og fá þér 

yður sjálfur.  
139.  Svo að þar sem ég er, getur þú líka.  
140.  
141.  Í veröld segir það eru margar leiðir inn í himnaríki, en það er ekki það 

sem Jesús sagði í Jh 14:6.  
142.  Jh 14:6  
143.  Jesús mælti: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið: enginn kemur allt 

til föðurins, nema fyrir mig!  
144.  
145.  The Roman Road:  
146.  Í bók Rm eru fjórar vísur þekktur sem Roman Road.  Þetta er það sem 

þeir segja:  
147.  
148.  Rm 3:23  
149.  Allir hafa syndgað og fallið stutt af dýrð Guðs.  
150.  
151.  Rm 6:23  
152.  The hegning fyrir syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf.  
153.  
154.  Rómverjabréfið 5:8  
155.  Guð sýnir kærleika hans fyrir okkur í þessu, jafnvel meðan við vorum 

syndarar, Kristur dó fyrir okkur.  
156.  
157.  Rm 10:9  
158.  "Ef þú játar með munni þínum að Jesús er Drottinn, og trúir í hjarta 

þínu, að Guð vakti hann frá dauðum, muntu hólpinn verða"  
159.  
160.  Vistað af hverju?  
161.  Vistaðar frá helvíti.  
162.  Vistaðar frá dómi Guðs  
163.  Vistað frá reiði Guðs.  
164.  
165.  My name is Andy Esche  
166.  Ég játa að Jesús Kristur er Drottinn minn og frelsari.  
167.  og ég trúi því að Guð vakti hann frá dauðum.  



168.  Þess vegna, í samræmi við einföld loforð Guðs í Rm 10:9, þegar ég 

dey, er ég að fara til himna.  
169.  The tími til að bregðast við blóð Jesú Krists er í dag!  
170.  
171.  Vildi allir Lokaðu augunum  
172.  Heimurinn vill þér að hugsa um að mikilvæg atriði sem er í gangi í 

Hollywood, Washington og New York.  
173.  En ég tryggt að augu Guðs eru á þér núna, bíða eftir að sjá hvað þú 

ert að fara að gera á næstu 30 sekúndum.  
174.  Ef þú ert að horfa á þetta vídeó, og þú vilt að 100 prósent viss um að 

þú ert að fara til himna þegar þú deyja, þá endurtekið þessa bæn á eftir mér:  
175.  
176.  Hér fyrir neðan er Bænin er syndara til Fá Jesú Krist sem Drottinn og 

frelsari svo þú fara til himna þegar þú deyja:  
177.  Kæri Jesú,  
178.  Ég hef syndgað.  
179.  Ég hef brotið lög, og I'm sorry.  
180.  Fyrirgefðu mér fyrir syndir mínar.  
181.  Ég samþykki þig sem Drottinn minn og frelsari.  
182.  Ég trúi Guð vakti þú frá dauðum.  
183.  og ég treysti þér til að fá mig til himna þegar ég dey.  
184.  Þakka þér Jesú, Amen.  
185.  
186.  Vildi allir vinsamlegast að opna augun?  
187.  Ef þú baðst bara að bæn, þá Til hamingju!  
188.  þú hefur bara gert mikilvægasta ákvörðun í lífi þínu.  
189.  Jesús sagði: Ef þú játar mér áður en maður, ég vil játa þér fyrir Guði.  
190.  Svo ef þú játa að Jesús Kristur er Drottinn og frelsari, ég vil að þú að 

gera þrennt:  
191.  
192.  Number One: Byrja sækja kirkju sem trúir að Biblían er Orð Guðs.  
193.  Númer tvö: Segðu prestur sem þú samþykktir bara Jesú Krist sem 

Drottin og Frelsara.  
194.  Number Three: Fá segir og lesa fagnaðarerindisins John.  Þetta mun 

hjálpa þér að kynnast Jesú Kristi.  
195.  
196.  Leyfðu mér að yfirgefa þig með einum endanleg hugsun:  
197.  Ef þú samþykkir Jesú Krist sem Drottin og frelsara, heimurinn er bara 

helvíti muntu alltaf vita.  
198.  Ef þú samþykkir ekki Jesú Krist sem Drottin og frelsara, þessi heimur 

er eini Heaven muntu alltaf vita.  
199.  Þakka þér fyrir að horfa á og þakka þér fyrir að láta mig tala.  
200.  

 Heim  
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