
 

  
  

De Complete 180: 
Andy Esche, personliga vittnesbörd 

Grundare av MissingPets.com  
1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com.  
2. Under mitt liv, har Gud gett mig två visioner att hjälpa människor.  
3. Den första visionen var missingpets.com 1997  
4. Den andra visionen var det "färdigt 180" 2004.  
5. I nästa stund, kommer jag att diskutera både visioner.  
6. Huvudsyftet med denna video är dock att dela den fullständiga 180 visionen 

med dig.  
7.    
8. 1997 Vi besöker mina svärföräldrar i New Jersey.  
9. Vi tog hunden med oss.  
10. Fastighetsmäklare visar sina hus och lämnade tillbaka porten öppen.  
11. Vi återvände till huset efter visning.  
12. Hunden rymt genom den öppna grinden.  
13. Vi sökte några minuter och fann henne med en German Shepherd.  
14.    
15. När du kör hem, insåg jag att det för att vara ett bättre sätt att hitta saknade 

pets än bokföring Flygare på telefon stolpar.  
16. Samtidigt reser på Pennsylvania motorvägen, gav Gud mig visionen för 

missingpets.com tio mil öster om Philadelphia, Pennsylvania.  
17. Visionen var mycket intensiv och lasted för ett par minuter.  
18. Jag tror att Gud gjorde det intensiva eftersom jag hade en vana att starta 

projekt, men aldrig avsluta dem.  
19. Gud ville se till att jag skulle följa med missingpets.com.  
20.    
21. Andra visionen är huvudsyftet med denna video.  
22. Gud gav mig visionen för det "färdigt 180" 2004.  
23. Min far betjänade till internerna via fängelse ministerium under många år.  
24. Jag ville göra något som alltid, men hade inte modet.  
25. Under våren 2004, jag rider bussen Winton väg i Cincinnati. När vi skickade 

Spring Grove Cemetery, kände jag mig Gud säger till mig "Skriv här".  
26.    
27. Jag knackade papper av portföljen och började skriva orden som Gud gav 

dem till mig.  
28. När jag fick arbeta, hade Gud givit mig det "färdigt 180".  
29. Det "färdigt 180" är en predikan som varar 180 sekunder.  
30. Syftet med det "färdigt 180" är att hjälpa människor att se till att de kommer 

att komma till himlen när de dör.  
31.    
32. Jag predikade det "färdigt 180" vid City Gospel uppdrag i Cincinnati för ett 

par år.  
33. Varje gång jag predikade, skulle jag göra smärre förändringar lättare 

predikan flödet.  



34. 29 Mars 2006 kände jag att det "färdigt 180" krävs inga fler ändringar.  
35. Jag skulle nu bara skriva ut den, enheten till tjänsten lördag kväll och predika 

det.  
36. Lite visste att Gud hade fulländas i predikan av en annan anledning.  
37.    
38. 30 Mars 2006 kallade jag min far på sjukhuset.  
39. Han hade hjärtproblem med i år.  
40. Han hade en ny pacemaker i.  
41. Han var fortfarande svag från kirurgi.  
42. Jag försökte tala om något annat än hans hälsoproblem att hålla hans sinne 

som fokuserade på något positivt.  
43. Det fungerade dock inte denna gång.  
44.    
45. Pappa berättade att han inte tror att han skulle göra det ut från sjukhuset 

denna gång.  
46. Tidigare har bad jag alltid för honom.  
47. Gud skulle läka honom och få honom från sjukhuset och allt skulle vara fina.  
48. Men jag kunde inte göra den här gången.  
49. Varje gång jag bad, verkade mina böner att träffa taket och stoppa.  
50.    
51. För de senaste 8 åren har fått jag samtal mitt i natten, talar om för mig att 

driva två timmar till sjukhuset eftersom min far döende.  
52. Det fick till den punkt där jag skulle hoppa varje gång telefonen ringde.  
53. Jag kunde inte bara göra det längre.  
54. Därav, den här gången jag beslutat att släppa taget om Daddy.  
55.    
56. Jag sa min pappa att jag älskade honom och tackade honom för ett bra liv.  
57. Min pappa var min förebild och hjälte.  
58. Vi hade ett bra liv tillsammans.  
59. Vi hade vårt sista samtal några gånger, så det var inga oavslutade mellan 

mig och min pappa.  
60. Jag överlämnade telefonen till min fru och son och berättade för dem som jag 

trodde det var sista gången de skulle prata med min far på jorden.  
61.    
62. De berättade honom de älskade honom och var be för honom.  
63. De överlämnade telefonen till mig. Det sista som min far någonsin sade till 

mig var att han älskade mig, han var stolt över mig och att han ville jag vara 

sorgligt.  
64. Jag trodde att jag själv "hur är jag kunna göra det?"  
65. Men hållit jag som mig, eftersom jag kände att jag hade redan bett honom 

om tillräckligt många råd för en livstid.  
66. Istället, jag sade till honom "okej" och hängde upp telefonen.  
67.    
68. Nästa dag, min syster heter och gav mig Nyheter.  
69. Min far hade gått bort.  
70. Hon sade att en sjuksköterska läser Bibeln till honom på fredagsmorgonen.  
71. En stund senare, den samma sjuksköterska promenerade genom sitt rum och 

märkt hur fredliga han sover.  
72. Men hon tittade på hans hjärta bildskärm och märkte att det var platt.  
73.    
74. Sjuksköterska sade hon gick och gav min far en puss på pannan.  
75. Sjuksköterska sade hon hoppades det var okej med oss.  
76. Det var bra med mig.  
77. Om någon förtjänade en kyss för det sätt han levde sitt liv, var det min 

pappa.  
78.    
79. När jag satt på den sida av sängen gråter, inträffade det mig hur unika denna 



dag var.  
80. Så jag tänkte jag 41 år på jorden: förskola, little league baseball, high school, 

college, äktenskap och faderskapet, insåg jag plötsligt att det i dag var första 

dagen jag någonsin gick på jorden som min far inte gå igenom det med mig.  
81.    
82. Under min fars begravning fanns det tider som jag skrek så hårt, jag kunde 

knappt andas.  
83. I mitten av den SVÅRASTE dagen i mitt liv, Gud men ingrep och gav mig det 

bästa ögonblicket i mitt liv.  
84. Gud gav mig styrka och mod att läsa en hyllning till min far och det i 

kombination med det "färdigt 180".  
85. Allt om Gud är perfekt och fantastiska, inklusive hans timing.  
86. Följande är de "färdigt 180".  
87.    
88. I nästa 180 sekunder vill jag se till att alla titta på denna video kommer till 

himlen när du dör.  
89. Du får vara friska just nu, men en av dessa dagar, vi alla kommer på vår 

dödsbädd.  
90. Vi kommer att kämpa för en sista andetag.  
91. Vi kommer att glida ut i denna värld och gå till nästa.  
92. Vi kommer att var och en står ensam inför Gud.  
93.    
94. Att skickar Gud oss till himmelriket eller helvetet för evighet.  
95. Jag skulle vilja använda följande historien för att förbereda oss för den dagen.  
96. 1985 Fick jag veta var jag diabetiker.  
97. Del av mitt dagliga rutin kontrollerar mitt blodsocker.  
98.    
99. Jag gör mitt finger.  
100. Jag utfall på en provningsbanan  
101. Jag hålla mig det i mätaren  
102. Mätaren svarar med mitt blodsocker  
103. I de flesta fall när jag utfall på en provningsbanan, får jag ett svar.  
104. Men ibland I utfall på en remsa och får inga svar.  
105. Jag kan ta det ut av mätaren och kasta det i papperskorgen.  
106.    
107. Det är frustrerande för 2 skäl.  
108. Nummer ett: Testa dessa band är mycket dyra.  
109. Nummer två: jag skär mig själv och avblodade utan anledning.  
110. När mätaren inte svarar, påminner det om Jesus Kristus  
111.    
112. Varför? Eftersom för de första 24 åren av mitt liv, bröt det sätt jag 

bodde, trodde och talade hjärtat av Gud.  
113. Jesus blev torterade, korsfäst och avblodade så jag att jag kunde ha 

ett sätt att komma till himlen när jag dör, men HE var att få NO svar från 

mig.  
114. Under dessa 24 år, kunde Jesus ha sagt om mig  
115. "Som Andy Esche är berörda, jag avblodade NO skäl."  
116.    
117. På varje ruta test stålband finns det ett slänga datum.  
118. Om du inte svarar blod senast dag som kastas överbord, ska du kasta 

dem allt ändå  
119. Om jag hade nått mina "Ignorera datum" utan att Jesu Kristi blod, 

skulle Jesus ha slänger mig.  
120. Varför? Eftersom det vore ingenting registreras i den Lamb bok livets 

att skydda mig på dom dag när jag står ensam inför Gud.  
121.    
122. Som test stålband var jag mycket dyra.  



123. Bibeln säger att jag var köpte med ett pris.  
124. Priset var det liv och Jesu Kristi blod.  
125.    
126. Du kan titta på denna provningsbanan och se att jag avblodade, 

hoppas på att få ett svar.  
127. Men eftersom den inte svarade på mitt blod, är det onödigt för mig.  
128. Jag kan ta det ut av mätaren och kasta det i papperskorgen.  
129. Likaså många människor vet om Jesus, eller har hört om Jesus blod.  
130. Men om inte du "Svara till" blod från Jesus, det kommer att vara 

ingenting registreras i den Lamb bok av livet för att skydda dig på dom dag 

när du står ensam inför Gud.  
131. Den dagen kommer för oss alla.  
132.    
133. I John kapitel 14 - Jesus gör två saker: han ger oss en bild av himlen 

och berättar hur du kommer dit.  
134. Joh 14: 2 - 3  
135. Han sade i "I min fars hus finns många herrgårdar:  
136. Om det inte vore så, jag skulle ha sagt er.  
137. Och jag går det för att förbereda en plats för dig.  
138. Och om jag går och förbereda en plats för dig, jag kommer att komma 

igen och får du åt mig själv.  
139. Så att jag är där, kanske du också.  
140.    
141. Världen säger till himlen på många olika sätt, men detta är inte vad 

Jesus sade i JOHN 14: 6.  
142. Johannes 14: 6  
143. Jesus sade: Jag är vägen, sanningen och livet: ingen kommer till 

Fadern utom genom mig!  
144.    
145. Den romerska Road:  
146. I boken i Romarbrevet, det finns fyra verser kallas den romerska 

Road. Detta är vad de säger:  
147.    
148. Romarbrevet 3: 23  
149. Alla har syndat och fallit av Guds ära.  
150.    
151. Romarbrevet 6: 23  
152. Straffet för synd är död, men Guds gåva är evigt liv.  
153.    
154. Romarbrevet 5: 8  
155. Gud visar sin kärlek för oss i detta, även när vi var syndare, Kristus 

dog för oss.  
156.    
157. Romarbrevet 10: 9  
158. "Om du erkänna med munnen att Jesus är Herren och du i ditt hjärta 

tror att Gud upp honom från döda, du kommer att spara"  
159.    
160. Sparade från vad?  
161. Sparade från helvetet.  
162. Sparade från Guds dom  
163. Sparade från Guds vrede.  
164.    
165. Mitt namn är Andy Esche  
166. och jag erkänner att Jesus Kristus är min herre och savior.  
167. och jag tror att Gud upp honom från döda.  
168. Därför, enligt Guds enkel löfte i Romarbrevet 10: 9, när jag dör, jag 

kommer till himmelen.  



169. Tid att svara på Jesu Kristi blod är idag!  
170.    
171. Alla skulle Stäng dina ögon  
172. Världen vill du att tro att de viktiga sakerna pågår i Hollywood, 

Washington och New York.  
173. Men jag garanterar att Guds ögon är om du just nu, vänta och se vad 

du ska göra i nästa 30 sekunder.  
174. Om du tittar på denna video, och du vill göra 100 procent säker på att 

ni kommer till himlen när du dör, upprepa sedan denna enkla bön efter mig:  
175.    
176. Nedan finns de Sinner bön att ta emot Jesus Kristus som Herre och 

Frälsare så du kommer att komma till himlen när du dör:  
177. Käre Jesus,  
178. Jag har syndat.  
179. Jag har brutit ditt lagar, och jag är ledsen.  
180. Ursäkta mig för mina synder.  
181. Jag accepterar du som min herre och Frälsare.  
182. Jag tror Gud tog upp du från döda.  
183. och jag litar på att ta mig till himlen när jag dör.  
184. Tack Jesus, Amen.  
185.    
186. Skulle alla vänligen öppna dina ögon?  
187. Om du bad bara att bön, sedan Grattis!  
188. du har nu gjort det viktigaste beslutet i ditt liv.  
189. Jesus sade om du erkänna mig innan mannen, jag kommer att 

erkänna du inför Gud.  
190. Så om du erkänna att Jesus Kristus är din Herre och Frälsare, jag vill 

du göra tre saker:  
191.    
192. Nummer ett: Start närvara vid en kyrka som tror att Bibeln är Guds 

ord.  
193. Nummer två: Tell pastor att du bara accepterat Jesus Kristus som 

Herre och Frälsare.  
194. Nummer 3: Få en Bibeln och läsa Gospel of John. Detta hjälper dig att 

lära känna Jesus Kristus.  
195.    
196. Låt mig avsluta med en sista tanke:  
197. Om du accepterar Jesus Kristus som Herre och Frälsare, är denna 

världen bara fan ni någonsin vet.  
198. Om du inte accepterar Jesus Kristus som Herre och Frälsare, är denna 

värld himlens enda du någonsin vet.  
199. Tack för att titta på och tack för låta mig tala.  
200.    

Hem 
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