
 

Complete 180: 

De personlige vitnesbyrd Andy Esche 
Grunnleggeren av MissingPets.com  

1. Mitt navn er Andy Esche, grunnleggeren av 

missingpets.com.  
2. I løpet av livet mitt, har Gud gitt meg to visjoner å hjelpe 

folk.  
3. Den første visjonen var missingpets.com i 1997  
4. Den andre visjonen var "Fullført 180" i 2004.  
5. I de neste øyeblikkene, vil jeg diskutere begge visjoner.  
6. Hovedformålet med denne videoen er imidlertid å dele 

fullstendige 180 visjon med deg.  
7.    
8. I 1997, var vi besøke min svigerfamilie i New Jersey.  
9. Vi tok hunden med oss.  
10. Eiendomsmegler var viser huset deres, og igjen tilbake 

porten åpen.  
11. Vi returnerte til huset etter viser.  
12. Hunden flyktet gjennom åpen gate.  
13. Vi søkte på et par minutter og fant henne med en tysk 

Shepherd.  
14.    
15. Mens du kjører Hjem, innså jeg at det måtte være en bedre 

måte å finne mangler kjæledyr enn legge fliers på telefon 

poler.  
16. Mens du reiser på Pennsylvania turnpike, ga Gud meg 

visjonen for missingpets.com ti miles øst for Harrisburg, 

Pennsylvania.  
17. Visjonen var veldig intenst og varte for et par minutter.  
18. Jeg tror at Gud gjorde det intens fordi jeg hadde en vane å 

starte prosjekter, men aldri sluttplasseringen dem.  
19. Gud ville være sikker på at jeg ville følge med 

missingpets.com.  
20.    
21. Andre er det viktigste formålet med denne videoen.  
22. Gud ga meg visjonen for "Fullført 180" i 2004.  
23. Min far ministered til innsatte via fengsel departement i 

mange år.  
24. Jeg har alltid ønsket å gjøre noe sånt, men har ikke mot.  
25. Våren 2004 var jeg riding bussen ned Winton veien i 

Cincinnati. Som vi passert Spring Grove Cemetery, følte jeg 

Gud si til meg "Skriv dette".  
26.    
27. Jeg fanget noen papiret ut av Min koffert og begynte å 

skrive ordene som Gud ga dem til meg.  
28. Av tiden jeg fikk å arbeide, hadde Gud gitt meg "Fullført 

180".  
29. "Fullført 180" er en preken som varer 180 sekunder.  



30. Formålet med "Fullført 180" er å hjelpe folk Pass på at de 

vil gå til himmelen når de dør.  
31.    
32. Jeg har messet "Fullført 180" på City Gospel Mission i 

Cincinnati for et par år.  
33. Hver gang jeg preket ville jeg gjøre små endringer til å 

forenkle preken flyt.  
34. 29 Mars, 2006 følte jeg at "Fullført 180" kreves ingen flere 

endringer.  
35. Fra nå av vil jeg bare skrive ut det stasjon til lørdag kveld-

tjenesten og forkynne det.  
36. Little jeg vet at Gud hadde perfected på preken for en 

annen grunn.  
37.    
38. På mars 30th, 2006 ringte jeg min far på sykehuset.  
39. Han hadde hjerteproblemer i år.  
40. Han hadde en ny pacemaker innlegge.  
41. Han var fortsatt svake fra kirurgi.  
42. Jeg prøvde å snakke om noe, men hans helseproblemer 

med å holde hans sinn fokusert på noe positivt.  
43. Men fungerte det denne gangen.  
44.    
45. Faren fortalte meg at han ikke trodde han skulle gjøre det 

ute av sykehuset denne gangen.  
46. I siste ba jeg alltid for ham.  
47. Gud ville helbrede ham og få ham ut av sykehuset og alt 

ville være fint.  
48. Men jeg kunne ikke gjøre det denne gangen.  
49. Hver gang jeg ba, syntes mine bønner å treffe taket og 

stoppe.  
50.    
51. For de siste 8 årene jeg har mottatt telefonsamtaler i 

midten av natten, forteller meg til å kjøre to timer til 

sykehuset fordi min far var døende.  
52. Det kom til punktet hvor jeg ville hoppe hver gang 

telefonen rang.  
53. Jeg kunne ikke bare gjøre det lenger.  
54. Dermed, denne gangen jeg besluttet å la gå av Daddy.  
55.    
56. Jeg fortalte min far, jeg elsket ham, og takket ham for en 

stor livet.  
57. Faren min var min rollemodell og helt.  
58. Vi hadde en stor liv sammen.  
59. Vi hadde vår siste samtale et par ganger, så det var ingen 

uferdige business mellom meg og min far.  
60. Jeg ga telefonen til min kone og sønn og fortalte dem at jeg 

trodde dette var den siste gangen de ville snakke med min 

far på jorden.  
61.    
62. De fortalte ham at de elsket ham og var ber for ham.  
63. De overlot telefonen til meg. Det siste min far noen gang sa 

til meg var at han elsket meg, han var stolt av meg og at 

han ikke ønsker meg å være trist.  
64. Jeg tenkte til meg selv "hvordan jeg skulle gjøre det?"  
65. Men holdt jeg som for meg selv, fordi jeg følte jeg allerede 

hadde bedt ham om nok råd for en levetid.  
66. I stedet, jeg fortalte ham "OK" og hengt opp telefonen.  



67.    
68. Neste dag, søsteren min ringte og ga meg nyheten.  
69. Min far hadde gått bort.  
70. Hun sa at sykepleier var å lese Bibelen til ham på fredag 

morgen.  
71. En liten stund senere samme sykepleier gikk av hans rom 

og lagt merke til hvordan fredelig han sover.  
72. Men hun så på hans hjerte-skjerm og lagt merke til at det 

var flat.  
73.    
74. Sykepleier, sa hun gikk inn og ga min far et kyss på 

pannen.  
75. Sykepleier, sa hun håpet som var bra med oss.  
76. Det var bra med meg.  
77. Hvis noen fortjent et kyss for måten han levde sitt liv, var 

det min far.  
78.    
79. Da jeg satt ved siden av sengen gråt, skjedd det for meg 

hvordan unike denne dagen var.  
80. Så jeg tenkte mitt 41 år på jorden: barnehage, liten league 

baseball, videregående skole, høyskole, ekteskap og 

farskap, jeg plutselig innså at i dag var den første dagen 

jeg noensinne vandret på jorden som min far ikke gå 

gjennom den med meg.  
81.    
82. Under min fars begravelse var det tider som jeg gråt så 

hardt, jeg kunne knapt puste.  
83. Men i midten av den VANSKELIGSTE dagen i mitt liv, Gud 

gikk inn og ga meg det beste øyeblikket av livet mitt.  
84. Gud ga meg styrke og mot til å lese en hyllest til min far og 

kombinert med "Fullført 180".  
85. Alt om Gud er perfekt og fantastisk, inkludert hans timing.  
86. Følgende er "Fullstendig 180".  
87.    
88. I neste 180 sekunder vil jeg være sikker på at alle å se 

denne videoen er kommer til himmelen når du dør.  
89. Du kan være sunn akkurat nå, men en av disse dager, vi vil 

være på vår død seng.  
90. Vi vil kampen for én siste åndedrag.  
91. Vi vil skli ut av denne verden og gå til neste.  
92. Vi vil hver stå alene for Gud.  
93.    
94. På dette tidspunktet vil Gud sende oss til himmelen eller 

helvete for evigheten.  
95. Jeg ønsker å bruke følgende historie for å forberede oss på 

denne dagen.  
96. I 1985 fant jeg ut jeg var diabetiker.  
97. En del av den daglige rutinen er sjekke min blod sukker.  
98.    
99. Jeg rote min finger.  
100. Jeg blø på en test stripe  
101. Jeg holde fast i m├Ñler  
102. Måleren svarer med mitt blod sukker  
103. Mesteparten av tiden når jeg blø på en test-bånd, 

får jeg et svar.  
104. Men noen ganger jeg blø på en stripe og få ikke noe 

svar.  



105. Jeg måtte ta den ut av måleren og kaste den i 

papirkurven.  
106.    
107. Dette er frustrerende for 2 grunner.  
108. Number One: Teste disse strimler er svært kostbart.  
109. Nummer to: jeg skjære meg og blødde uten grunn.  
110. Når måleren ikke svarer, minner det om Jesus 

Kristus  
111.    
112. Hvorfor? Fordi for første 24 år av livet, måten jeg 

bodde, trodde og snakket brøt hjertet av Gud.  
113. Jesus ble torturert korsfestet og blødde så jeg at jeg 

kunne ha en vei å gå til himmelen når jeg dø, men han fikk 

ingen svar fra meg.  
114. Under de 24 år kunne Jesus ha sagt som om meg  
115. "Så vidt Andy Esche er opptatt, jeg bled for nei 

grunn."  
116.    
117. På hver test strips-boksen er det en Forkast dato.  
118. Hvis du ikke svare på blod av Forkast dato, er du 

ment for å kaste dem bort allikevel  
119. Hvis jeg hadde nådd mitt "forkaste dato" uten å 

svare på blodet til Jesus Kristus, ville Jesus ha kastet meg.  
120. Hvorfor? Fordi det ville være noe registrert i på 

Lamb bok av livet til å beskytte meg på dommedag når jeg 

stå alene før Gud.  
121.    
122. Som test strimler var jeg svært kostbart.  
123. Bibelen sier at jeg ble kjøpt med en pris.  
124. Prisen var liv og blodet til Jesus Kristus.  
125.    
126. Du kan se på denne testen stripe, og se at jeg 

blødde på det, håper å få et svar.  
127. Fordi det ikke svare på mitt blod, er det ubrukelig 

for meg.  
128. Jeg måtte ta den ut av måleren og kaste den i 

papirkurven.  
129. På samme måte, mange mennesker vet om Jesus, 

eller har hørt om blodet til Jesus.  
130. Men med mindre du "Svar til" blodet til Jesus, vil 

være noe registrert i på Lamb bok av livet for å beskytte 

deg på dommedag når du stå alene før Gud.  
131. Den dagen kommer for oss alle.  
132.    
133. I John kapittel 14 - Jesus gjør to ting: han gir oss et 

bilde av himmelen, og forteller hvordan å komme dit.  
134. John 14: 2 - 3  
135. Han sa i "I min fars hus er mange tronsalen:  
136. Hvis det var ikke så jeg ville ha fortalt deg.  
137. Og jeg gå dit for å berede et sted for deg.  
138. Og hvis jeg går og berede et sted for deg, jeg vil 

komme igjen, og får du meg.  
139. Slik at der jeg er, kan du også være.  
140.    
141. Verden sier det er mange måter i himmelen, men 

det er ikke hva Jesus sa i JOHN 14: 6.  
142. John 14: 6  



143. Jesus sa: Jeg er måten, sannheten og livet: ingen 

mann kommer til Faderen, unntatt gjennom ME!  
144.    
145. Roman Road:  
146. I boken av romerne finnes det fire versene kalles 

Roman Road. Dette er hva de sier:  
147.    
148. Romerne 3: 23  
149. Alle har syndet og falt kort til ære for Gud.  
150.    
151. Romerne 6: 23  
152. Straffen for synd er døden, men Guds gave er evig 

liv.  
153.    
154. Romerne 5: 8  
155. Gud viser sin kjærlighet til oss i dette, selv mens vi 

var syndere, Kristus døde for oss.  
156.    
157. Romerne 10: 9  
158. "Hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, 

og du tror i ditt hjerte at Gud hevet ham fra døde, du vil bli 

lagret"  
159.    
160. Lagret fra hva?  
161. Lagret from Hell.  
162. Lagret fra Guds dom  
163. Lagret fra Guds vrede.  
164.    
165. Mitt navn er Andy Esche  
166. og jeg bekjenner at Jesus Kristus er min herre og 

Frelser.  
167. og jeg tror at Gud hevet ham fra døde.  
168. Derfor, i henhold til Guds enkel løftet i romerne 10: 

9, når jeg dør, jeg kommer til himmelen.  
169. Tid til å svare på blodet til Jesus Kristus er i dag!  
170.    
171. Alle ville Lukk øynene dine  
172. Verden ønsker du å tenke at viktige ting skjer i 

Hollywood, Washington og New York.  
173. Men jeg garanterer at Guds øyne er på deg akkurat 

nå venter på å se hva du skal gjøre i de neste 30 

sekundene.  
174. Hvis du ser på denne videoen, og du vil gjøre 100 

prosent sikker på at du kommer til himmelen når du dør, 

gjentar du denne enkle bønn etter meg:  
175.    
176. Nedenfor er det menneske bønn til å motta Jesus 

Kristus som Herre og Frelser slik at du vil gå til himmelen 

når du dør:  
177. Kjære Jesus  
178. Jeg har syndet.  
179. Jeg har brukket til lover, og jeg beklager.  
180. Vennligst tilgi meg for mine synder.  
181. Jeg godtar deg som min herre og Frelser.  
182. Jeg tror Gud hevet du fra døde.  
183. og jeg stoler på deg å få meg til himmelen når jeg 

dø.  



184. Takk Jesus, amen.  
185.    
186. Ville alle kan åpne øynene dine?  
187. Hvis du bare bedt at bønn, deretter Gratulerer!  
188. du har gjort mest viktig beslutning av livet ditt.  
189. Jesus sa Hvis du bekjenner meg før mann, vil jeg 

bekjenne du Gud.  
190. Så hvis du bekjenner at Jesus Kristus er Herre og 

frelser, jeg vil du gjøre tre ting:  
191.    
192. Number One: Start en kirke som mener at Bibelen 

er Guds ord til stede.  
193. Nummer to: Fortell presten at du bare godtatt Jesus 

Kristus som din Herre og Frelser.  
194. Nummer tre: Vis en Bibelen og leste evangeliet etter 

Johannes. Dette vil hjelpe deg med å bli kjent med Jesus 

Kristus.  
195.    
196. La meg gi dere en endelig tenkte:  
197. Hvis du aksepterer Jesus Kristus som din Herre og 

frelser, er denne verden bare helvete du vil noensinne vet.  
198. Hvis du ikke aksepterer Jesus Kristus som din Herre 

og frelser, er denne verden bare himmelen vil noensinne 

vet du.  
199. Takk for å se på og takk for at du gav meg snakke.  
200.    

Hjem  
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