
 

 The Complete 180:  

 Những lời cá nhân của Andy Esche,  
 Người sáng lập MissingPets.com  

1.  Tên tôi là Andy Esche, người sáng lập missingpets.com.  
2.  Trong quá trình cuộc sống của tôi, Thiên Chúa đã cho tôi hai tầm nhìn để 

giúp mọi người.  
3.  Tầm nhìn đầu tiên đã được missingpets.com năm 1997  
4.  Tầm nhìn thứ hai là "hoàn thành 180" trong năm 2004.  
5.  Trong vài phút tiếp theo, tôi sẽ thảo luận về cả tầm nhìn.  
6.  Tuy nhiên, mục đích chính của video này là để chia sẻ tầm nhìn 180 hoàn 

chỉnh với bạn.  
7.  
8.  Năm 1997, chúng tôi đã đến thăm tôi trong luật tại New Jersey.  
9.  Chúng tôi đã chó với chúng tôi.  
10.  Các đại lý bất động sản đã được hiển thị căn nhà của họ và trái mở cửa trở 

lại.  
11.  Chúng tôi trở về nhà sau khi hiển thị.  
12.  Chó chạy thoát qua cửa mở.  
13.  Chúng tôi tìm kiếm một vài phút và thấy cô ấy với một Thiên Chúa của Đức.  
14.  
15.  Trong khi lái xe về nhà, tôi nhận ra rằng có cần thiết phải là một cách tốt hơn 

để tìm vật nuôi bị mất hơn gửi tờ quảng cáo trên cột điện thoại.  
16.  Trong khi đi du lịch trên cưƱ a xoay tròn Pennsylvania, Thượng Đế đã cho tôi 

những tầm nhìn cho missingpets.com mười dặm về phía đông của Harrisburg, 

Pennsylvania.  
17.  Tầm nhìn rất dữ dội và kéo dài trong một vài phút.  
18.  Tôi tin rằng Thiên Chúa đã làm cho nó dữ dội, vì tôi đã có một thói quen của 

các dự án bắt đầu, nhưng họ không bao giờ xong.  
19.  Thiên Chúa đã muốn chắc chắn tôi sẽ làm theo thông qua với 

missingpets.com.  
20.  
21.  Tầm nhìn thứ hai là mục đích chính của đoạn video này.  
22.  Thiên Chúa đã cho tôi những tầm nhìn cho "Hoàn thành 180" trong năm 

2004.  
23.  Cha tôi ministered để tù nhân thông qua Bộ nhà tù trong nhiều năm.  
24.  Tôi luôn luôn muốn làm như thế, nhưng không có can đảm.  
25.  Trong mùa xuân năm 2004, tôi đã được cưỡi xe buýt xuống đường Winton tại 

Cincinnati Như chúng tôi đã thông qua Spring Grove nghĩa trang, tôi cảm thấy 

Thiên Chúa. Nói với tôi "Viết này xuống".  
26.  
27.  Tôi chụp một số giấy ra khỏi cặp của tôi và bắt đầu viết những từ như Thiên 

Chúa đã cho chúng tôi.  
28.  Bởi thời gian tôi đã đến làm việc, Thiên Chúa đã cho tôi "Hoàn thành 180".  
29.  Các "Hoàn thành 180" là một bài thuyết giảng kéo dài 180 giây.  



30.  Mục đích của "Hoàn thành 180" là để giúp mọi người chắc chắn rằng họ sẽ đi 

đến thiên đàng khi họ chết.  
31.  
32.  Tôi rao giảng các "Hoàn thành 180" tại thành phố Phúc âm Sứ tại Cincinnati 

cho một vài năm.  
33.  Mỗi lần tôi rao giảng, tôi sẽ làm thay đổi nhỏ để làm cho dòng chảy sermon 

dễ dàng hơn.  
34.  Vào ngày 29 tháng ba 2006, tôi cảm thấy rằng "Hoàn thành 180" yêu cầu 

không có thay đổi nhiều hơn nữa.  
35.  Từ bây giờ, tôi chỉ có thể in nó, lái xe tới các dịch vụ đêm thứ Bảy và rao 

giảng nó.  
36.  Little đã làm tôi biết rằng Thiên Chúa đã hoàn thiện việc thuyết giảng cho các 

lý do khác.  
37.  
38.  Vào ngày 30 tháng ba năm 2006, tôi được gọi là cha của tôi trong bệnh viện.  
39.  Ông có vấn đề về tim trong nhiều năm.  
40.  Ông đã có một máy tạo nhịp tim mới đặt in  
41.  Ông vẫn còn yếu kém từ phẫu thuật.  
42.  Tôi cố gắng để nói về bất cứ điều gì, nhưng vấn đề về sức khỏe của mình để 

giữ cho tâm trí của ông tập trung vào điều gì đó tích cực.  
43.  Tuy nhiên, nó không làm việc này.  
44.  
45.  Daddy nói với tôi rằng ông không nghĩ rằng ông sẽ làm cho nó ra khỏi bệnh 

viện thời gian này.  
46.  Trong quá khứ, tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh ta.  
47.  Thiên Chúa sẽ chữa lành và ông nhận được ông ra khỏi bệnh viện và mọi thứ 

sẽ tốt đẹp.  
48.  Nhưng tôi không thể làm điều đó thời gian này.  
49.  Mỗi khi tôi cầu nguyện, cầu nguyện của tôi dường như nhấn trần và dừng lại.  
50.  
51.  Trong 8 năm qua, tôi nhận được cuộc gọi điện thoại vào giữa đêm, nói cho tôi 

lái xe hai giờ đến bệnh viện vì cha tôi đã chết.  
52.  Nó đã đến điểm mà tôi sẽ nhảy mỗi khi điện thoại rang.  
53.  Tôi chỉ có thể không làm nó nữa.  
54.  Do vậy, thời gian này, tôi quyết định buông Daddy.  
55.  
56.  Tôi đã nói với cha tôi rằng tôi đã yêu anh và cảm ơn ông cho một cuộc sống 

tuyệt vời.  
57.  Cha tôi là mô hình của tôi vai trò và anh hùng.  
58.  Chúng tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời với nhau.  
59.  Chúng tôi đã có trò chuyện cuối cùng của chúng tôi một vài lần, do đó, không 

có kinh doanh dở dang giữa tôi và cha tôi.  
60.  Tôi trao điện thoại cho vợ và con trai của tôi và nói với họ rằng tôi nghĩ rằng 

đây là lần cuối cùng họ sẽ nói chuyện với cha tôi trên trái đất.  
61.  
62.  Họ nói với ông họ yêu anh ta và đã cầu nguyện cho anh ta.  
63.  Họ tay điện thoại cho tôi.  Điều cuối cùng cha tôi đã từng nói với tôi rằng ông 

đã yêu thương tôi, ông được tự hào về tôi và rằng ông không muốn tôi phải 

buồn.  
64.  Tôi nghĩ đến bản thân mình "như thế nào tôi phải làm điều đó?"  
65.  Tuy nhiên, tôi giữ cho đến bản thân mình, vì tôi cảm thấy tôi đã hỏi ông để 

được tư vấn đủ cho một đời.  
66.  Thay vào đó, tôi đã nói với ông "okay" và treo lên điện thoại.  
67.  
68.  Ngày hôm sau, chị em tôi gọi và đã cho tôi những tin tức.  
69.  Cha tôi đã qua đời.  
70.  Bà nói rằng một y tá đã được đọc Kinh Thánh để anh ta vào buổi sáng thứ 



sáu.  
71.  Một vài phút sau, y tá cùng đi theo phong cách của mình và nhận thấy anh 

đã ngủ yên bình.  
72.  Tuy nhiên, cô ấy nhìn màn hình trái tim của mình và nhận thấy rằng nó đã 

được phẳng.  
73.  
74.  Các y tá nói rằng bà đã đi vào và đưa cho cha tôi một nụ hôn trên trán.  
75.  Các y tá nói rằng bà hy vọng là okay với chúng tôi.  
76.  Nó đã được tốt với tôi.  
77.  Nếu ai xứng đáng cho một nụ hôn cách ông sống cuộc sống của mình, nó đã 

được cha tôi.  
78.  
79.  Như tôi ngồi ở phía bên trong giường khóc, nó xảy ra với tôi như thế nào 

ngày này là duy nhất.  
80.  Theo tôi nghĩ về 41 năm của tôi trên trái đất: nhà trẻ, ít giải đấu bóng chày, 

trung học, đại học, kết hôn và làm cha, tôi bỗng nhận ra rằng hôm nay là 

ngày đầu tiên tôi từng bước đi trên trái đất mà cha tôi đã không đi qua nó với 

tôi .  
81.  
82.  Trong tang lễ của cha tôi, đã có lần mà tôi khóc khó khăn như vậy, tôi hiếm 

khi có thể hít thở.  
83.  Tuy nhiên, vào giữa những ngày khó khăn nhất của cuộc sống của tôi, Đức 

Chúa Trời bước vào và đưa cho tôi những BEST thời điểm cuộc sống của tôi.  
84.  Thiên Chúa đã cho tôi sức mạnh và lòng can đảm để đọc một tưởng nhớ đến 

cha tôi và kết hợp nó với các "Hoàn thành 180".  
85.  Tất cả mọi thứ về Thiên Chúa là hoàn hảo và tuyệt vời, bao gồm cả thời gian 

của ông.  
86.  Sau đây là "Hoàn thành 180".  
87.  
88.  Trong 180 giây tiếp theo, tôi muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người xem video 

này sẽ trời khi bạn chết.  
89.  Bạn có thể được khỏe mạnh ngay bây giờ, nhưng một trong những ngày này, 

tất cả chúng ta sẽ chết trên giường của chúng tôi.  
90.  Chúng tôi sẽ đấu tranh cho một hơi thở cuối cùng.  
91.  Chúng tôi sẽ trượt ra khỏi thế giới này và đi vào kế tiếp.  
92.  Chúng tôi sẽ từng đứng một mình trước khi Thiên Chúa.  
93.  
94.  Vào thời điểm đó, Thiên Chúa sẽ gửi cho chúng tôi vào thiên đường hay địa 

ngục cho vĩnh cửu.  
95.  Tôi muốn sử dụng những câu chuyện sau đây để giúp chúng tôi chuẩn bị cho 

ngày hôm đó.  
96.  Năm 1985, tôi phát hiện ra tôi đã được tiểu đường.  
97.  Một phần của thói quen hàng ngày của tôi là kiểm tra lượng đường trong máu 

của tôi.  
98.  
99.  Tôi poke ngón tay của tôi.  
100.  Tôi chảy máu trên một dải thử nghiệm  
101.  Tôi thanh nó trong mét trong  
102.  Mét Các đáp ứng với lượng đường trong máu của tôi  
103.  Phần lớn thời gian khi tôi chảy máu trên một dải kiểm tra, tôi nhận 

được một phản ứng.  
104.  Tuy nhiên, đôi khi tôi chảy máu trên một dải và nhận không có phản 

ứng.  
105.  Tôi phải mang nó ra khỏi đồng hồ, và ném nó vào thùng rác.  
106.  
107.  Đây là bực bội cho 2 lý do.  
108.  Number One: Những dải thử nghiệm là rất tốn kém.  



109.  Số Hai: Tôi cắt Bled bản thân mình và không có lý do.  
110.  Khi đo không trả lời, nó nhắc nhở của Chúa Giêsu Kitô  
111.  
112.  Tại sao?  Bởi vì trong 24 năm đầu của cuộc sống của tôi, cách tôi 

sống, suy nghĩ và nói đã phá vỡ trái tim của Thiên Chúa.  
113.  Chúa Giêsu bị tra tấn, đóng đinh, và Bled vì vậy tôi rằng tôi có thể có 

một cách để đi đến thiên đàng khi tôi chết, nhưng Ngài đã KHÔNG nhận được 

phản hồi từ tôi.  
114.  Trong suốt những năm 24, Chúa Giêsu có thể cho biết về tôi  
115.  "As far as Andy Esche là có liên quan, tôi Bled vì lý do NO."  
116.  
117.  Trên mỗi ô của dải thử nghiệm, có một loại bỏ ngay.  
118.  Nếu bạn không đáp ứng với máu do loại bỏ ngày, bạn có nghĩa vụ phải 

vứt bỏ tất cả anyway  
119.  Nếu tôi đã đạt đến "của tôi loại bỏ ngày" không đáp ứng máu của 

Chúa Giêsu Kitô, Chúa Giêsu đã có thể ném tôi đi.  
120.  Tại sao?  Bởi vì sẽ có không có gì ghi lại trong cuốn sách của Lamb của 

cuộc sống để bảo vệ tôi trên Judgment Day khi tôi đứng một mình trước khi 

Thiên Chúa.  
121.  
122.  Giống như các dải kiểm tra, tôi đã rất tốn kém.  
123.  Kinh Thánh nói rằng tôi đã được mua lại với giá một.  
124.  Giá cả là cuộc sống và máu của Chúa Giêsu Kitô.  
125.  
126.  Bạn có thể nhìn vào dải thử nghiệm này, và thấy rằng tôi Bled vào nó, 

với hy vọng sẽ nhận được một phản ứng.  
127.  Tuy nhiên, bởi vì nó không đáp ứng với máu của tôi, nó là vô ích cho 

tôi.  
128.  Tôi phải mang nó ra khỏi đồng hồ, và ném nó vào thùng rác.  
129.  Tương tự như vậy, nhiều người biết về Chúa Giêsu, hoặc có nghe nói 

về máu của Chúa Giêsu.  
130.  Nhưng nếu bạn không "đáp ứng" máu của Chúa Giêsu, sẽ có không có 

gì ghi lại trong cuốn sách của Lamb của cuộc sống để bảo vệ bạn trên 

Judgment Day khi bạn đứng một mình trước khi Thiên Chúa.  
131.  Đó là ngày sắp tới cho TẤT CẢ của chúng tôi.  
132.  
133.  Trong John Chương 14 - Chúa Giêsu không có hai điều: Ông cho 

chúng ta một hình ảnh của trời, và cho chúng ta làm thế nào để có.  
134.  John 14:2-3  
135.  Ông nói trong "Trong nhà Cha của tôi có nhiều lâu đài:  
136.  Nếu nó không được như vậy, tôi đã có thể nói với bạn.  
137.  Và tôi đến đó để chuẩn bị một nơi dành cho bạn.  
138.  Và nếu tôi đi và chuẩn bị một nơi dành cho bạn, tôi sẽ đến một lần 

nữa, và nhận được bạn unto bản thân mình.  
139.  Vì vậy, mà nơi tôi, bạn cũng có thể được.  
140.  
141.  Thế giới này nói rằng có rất nhiều cách vào thiên đàng, nhưng không 

có nghĩa là những gì Chúa Giêsu đã nói trong John 14:06.  
142.  Giăng 14:6  
143.  Chúa Giêsu nói: Ta là đường đi, sự thật, và sự sống: không có người 

đàn ông đến unto Cha, TRỪ QUA ME!  
144.  
145.  The Road La Mã:  
146.  Trong cuốn sách của người La Mã, có bốn câu thơ được gọi là đường 

La Mã.  Đây là những gì họ nói:  
147.  
148.  Rôma 3:23  



149.  Mọi người đều có phạm tội và giảm ngắn của vinh quang của Thiên 

Chúa.  
150.  
151.  Rôma 6:23  
152.  Các hình phạt cho tội lỗi là cái chết, NHƯNG những quà tặng của Thiên 

Chúa là sự sống đời đời.  
153.  
154.  Rôma 5:08  
155.  Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của anh dành cho chúng tôi trong việc 

này, ngay cả khi chúng tôi đã tội nhân, Chúa Kitô đã chết cho chúng tôi.  
156.  
157.  La Mã 10:09  
158.  "Nếu bạn thú nhận với miệng của bạn mà Chúa Giêsu là Chúa, và bạn 

tin rằng trong trái tim của bạn mà Thiên Chúa anh ta lớn lên từ cõi chết, bạn 

sẽ được lưu"  
159.  
160.  Lưu từ những gì?  
161.  Lưu từ địa ngục.  
162.  Lưu từ bản án của Thiên Chúa  
163.  Lưu từ cơn thịnh nộ của Chúa.  
164.  
165.  Tên tôi là Andy Esche  
166.  và tôi xưng là Chúa Giêsu Kitô là Chúa và cứu tinh của tôi.  
167.  và tôi tin rằng Thiên Chúa nâng lên Ngài từ kẻ chết.  
168.  Vì vậy, theo lời hứa đơn giản của Thiên Chúa trong 10:09 La Mã, khi 

tôi chết, tôi sẽ đến thiên đàng.  
169.  Thời gian để đáp ứng với máu của Chúa Giêsu Kitô là TODAY!  
170.  
171.  Xin mọi người hãy nhắm mắt của bạn  
172.  Thế giới này muốn bạn nghĩ rằng điều quan trọng đang xảy ra ở 

Hollywood, Washington và New York.  
173.  Nhưng tôi đảm bảo rằng đôi mắt của Thiên Chúa là ngày bạn ngay 

bây giờ, chờ đợi để xem những gì bạn sẽ làm gì trong 30 giây tiếp theo.  
174.  Nếu bạn đang xem video này, và bạn muốn thực hiện 100 phần trăm 

chắc chắn rằng bạn đang đi đến thiên đàng khi chết, sau đó lặp lại này đơn 

giản, sau khi cầu nguyện tôi:  
175.  
176.  Dưới đây là của Sinner Cầu nguyện để nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa 

và Cứu Chúa, do đó bạn sẽ đi đến thiên đàng khi chết:  
177.  Thưa Chúa Giêsu,  
178.  Tôi đã phạm tội.  
179.  Tôi vi phạm pháp luật của bạn, và tôi xin lỗi.  
180.  Xin cho tôi tha thứ cho tội lỗi của tôi.  
181.  Tôi chấp nhận bạn như là Chúa và Cứu Chúa của tôi.  
182.  Tôi tin rằng Thiên Chúa bạn lớn lên từ cõi chết.  
183.  và tôi tin tưởng bạn để có được tôi vào thiên đàng khi tôi chết.  
184.  Cám ơn Chúa Giêsu, Amen.  
185.  
186.  Xin mọi người hãy mở mắt của bạn?  
187.  Nếu bạn chỉ cầu nguyện mà cầu nguyện, sau đó Xin chúc mừng!  
188.  bạn chỉ cần thực hiện các quyết định quan trọng nhất của cuộc sống 

của bạn.  
189.  Chúa Giêsu nói rằng nếu bạn thú nhận tôi trước khi người đàn ông, tôi 

sẽ xưng bạn trước khi Thiên Chúa.  
190.  Vì vậy, nếu bạn thú nhận rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa và Cứu Chúa, 

tôi muốn bạn phải làm ba việc:  
191.  



192.  Một số: Bắt đầu theo học một nhà thờ tin rằng Thánh Kinh là Lời 

Chúa.  
193.  Số Hai: Giới thiệu các mục sư mà bạn chỉ cần chấp nhận Chúa Giêsu 

Kitô là Chúa và Cứu Chúa của bạn.  
194.  Số Ba: Lấy một Kinh Thánh và đọc Phúc âm John.  Điều này sẽ giúp 

bạn nhận biết Chúa Giêsu Kitô.  
195.  
196.  Hãy để tôi để lại bạn với suy nghĩ cuối cùng của một:  
197.  Nếu bạn chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa và Cứu Chúa, thế giới này 

là địa ngục chỉ có bao giờ bạn sẽ biết.  
198.  Nếu bạn không chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa và Cứu Chúa, thế 

giới này là Thiên Đàng chỉ có bao giờ bạn sẽ biết.  
199.  Cảm ơn bạn đã xem và cảm ơn bạn đã cho tôi nói chuyện.  
200.  

 Gia đình  
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