
 

Complete 180: 

Osobní svědectví o Andy Esche, 
Zakladatel MissingPets.com  

1. Mé jméno je Andy Esche, zakladatel missingpets.com.  
2. V průběhu mého ţivota Bůh vydal, mě dvě vize pomoci lidem.  
3. První vize byla missingpets.com v roce 1997  
4. Druhá vize byla "Dokončeno 180" v roce 2004.  
5. V příštích několik okamţiků I bude diskutovat o obou vize.  
6. Hlavním účelem tohoto videa je však s vámi podělit se kompletní 180 

výhledu.  
7.    
8. V roce 1997 jsme byli navštívit mého in-laws v New Jersey.  
9. Jsme u nás trvalo PSA.  
10. Realitní agent byl zobrazující jejich domu a ponechat otevřené, k zadní bráně.  
11. Jsme se vrátil do domu po předvádění.  
12. Psí zběhlé otevřenou branou.  
13. Jsme hledali pár minut a nalézt jí s německé ovčák.  
14.    
15. Zatímco autem domů, jsem realizované, ţe existuje potřeba být lepší způsob, 

jak vyhledat chybějící pets neţ účtování letáčky na kůlech telefonní.  
16. Při cestování na Pennsylvania turnpike, Bůh mi poskytl výhledu pro 

missingpets.com deset mil východně od Robinson, Pennsylvania.  
17. Vidění byla velmi intenzivní a lasted za pár minut.  
18. Domnívám se, ţe Bůh činí intenzivní vzhledem k tomu, ţe jsem měl zvyk 

spouštění projektů, ale nikdy jim dokončovací práce.  
19. Bůh se chtěli ujistěte se, ţe by sleduji s missingpets.com.  
20.    
21. Druhá vize je hlavní účel tohoto videa.  
22. Bůh mi poskytl výhledu pro "Dokončeno 180" v roce 2004.  
23. Můj otec se ministered s vězni prostřednictvím vězeňské ministerstvo po 

mnoho let.  
24. Jsem vţdy chtěli udělat něco jako takovém, ale nemusel odvahu.  
25. Na jaře roku 2004 jsem byla jízda autobusem po silnici Winton v Cincinnati. 

Jak jsme předaný Spring Grove hřbitov, jsem cítil Boţí Řekněme, ţe chcete 

mě "Write to".  
26.    
27. I popadla některé papíru z mé Aktovky a začala psaní slova jako Bůh jim dala 

do mě.  
28. V době, které jsem získal při práci kdyby mě Bůh dána "Dokončeno 180".  
29. "Dokončená 180" je kázání, které vydrţí 180 sekund.  
30. Účelem "Dokončeno 180" je pomoci lidem, ujistěte se, ţe bude jít do nebe, 

kdyţ jim zemřít.  
31.    
32. Jsem kázali "Dokončeno 180" na město Gospel mise v Cincinnati za pár let.  
33. Pokaţdé, kdyţ jsem kázali, jsem by provést drobné změny usnadnit tok 

kázání.  
34. On březen 29, 2006 jsem cítil, ţe "Dokončeno 180" poţadováno ţádné další 

změny.  



35. Od nynějška I by hned vytištěn, jednotky ke sluţbě sobotní noci a zvěstovat 

ji.  
36. Trochu jsem věděli, ţe Bůh měl po kázání z jiného důvodu.  
37.    
38. On březen 30th, 2006 jsem telefonoval můj otec v nemocnice.  
39. Let musel srdeční problémy.  
40. Musel nové kardiostimulátor, uváděny.  
41. Působil stále slabá z chirurgii.  
42. Jsem se pokusil hovořit o nic ale jeho zdravotní problémy udrţet své mysli, 

zaměřený na něco pozitivního.  
43. Nefungovala však tentokrát.  
44.    
45. Daddy mi řekl, ţe mu nevybral přemýšlet, ţe mu byla šel tento čas učinit z 

nemocnice.  
46. V minulosti jsem vţdy modlil za ním.  
47. Bůh by mu léčení a dostat ho z nemocnice a vše by bylo pěkné.  
48. Ale nemohli dělat to tentokrát.  
49. Pokaţdé, kdyţ jsem modlil, zdálo se mé modlitby narazí strop a zastavit.  
50.    
51. Za posledních 8 let se zobrazila telefonní hovory ve střední části v noci, 

sdělila mi řídit dvě hodiny do nemocnice, protoţe můj otec byl umírání.  
52. Ho dostal aţ k bodu, kde jsem by skočit pokaţdé, kdyţ rang telefonu.  
53. Hned nemohli dělat ho anymore.  
54. Tudíţ tentokrát jsem se rozhodl nechat jít o Daddy.  
55.    
56. Táta jsem řekl, ţe jsem ho milovali a mu poděkoval za skvělou ţivota.  
57. Táta byl můj model rolí a hrdina.  
58. Měli jsme dohromady skvělý ţivot.  
59. Měli jsme naše závěrečné konverzace několikrát, takţe neexistoval ţádný 

nedokončených podnikání mezi mnou a táta.  
60. I telefonu předán mé manţelku a syna a řekl jim, ţe Myslela jsem si ţe to 

bylo poslední době jim by hovořit do mého otce na pozemské.  
61.    
62. Jim řekl, mu jim ho milovali a byly kudlanky mu.  
63. Jejich předán telefonu mi. Poslední věcí, můj otec někdy řekl mi bylo, ţe mu 

miloval mě, působil hrdí na mě a ţe mu nevybral chcete mě být smutný.  
64. Myslela jsem si ţe to do sebe "jak jsem I domnělé pro to udělat?"  
65. Však jsem průběţně, do sebe, protoţe jsem cítil ţe jsem jiţ nepadla mu 

dostatek poradenství pro jednu dobu ţivotnosti.  
66. Místo toho jsem mu řekl "dobrá" a zavěšení telefonu.  
67.    
68. Příští den, Moje sestra nazývá a dala mi novinky.  
69. Můj otec měl předána dál.  
70. Ona řekla, ţe byl ošetřovatelka čtení Bible mu v pátek ráno.  
71. Pár okamţiků později, stejné ošetřovatel projít od jeho pokoj a si všimli, jak 

poklidný mu bylo spaní.  
72. Však ona prohlédli jeho srdce monitoru a si všimli, ţe to byla plochá.  
73.    
74. Zdravotní sestra řekla, ona šla a dala můj otec polibek na čela.  
75. Zdravotní sestra řekla, ţe ona doufali, ţe byl u nás v pořádku.  
76. Bylo to pěkné se mnou.  
77. Je-li kdokoli zaslouţila polibek pro způsob, jakým ţil svůj ţivot, byl táta.  
78.    
79. Jak jsem seděli na straně u dna Pláč, to je došlo mně jak jedinečné byl tento 

den.  
80. Jak myslel o mé 41 let na pozemské: školka, málo ligu baseballu, vysoké 

školy, kolej, manţelství a fatherhood, jsem náhle realizované toto dnešek byl 



první den jsem někdy projít na pozemské, která obsahovala se mnou projít 

mého otce.  
81.    
82. Během pohřbu mého otce byly časy, které jsem tak tvrdě, ţe jsem mohl stěţí 

dýchat cried.  
83. Ve střední části NEJTĚŢŠÍ den mého ţivota, však Bůh posílena a dala mi BEST 

okamţik mého ţivota.  
84. Bůh mi poskytl, sílu a odvahu ke čtení pocta do mého otce a to v kombinaci s 

"Dokončeno 180".  
85. Vše o bohu je perfektní a úţasné, včetně jeho načasování.  
86. Následuje "Dokončeno 180".  
87.    
88. V dalších 180 sekund chci ujistěte se, ţe kdyţ vám zemře, všichni dívání se 

na toto video je šel do nebe.  
89. Jste teď moţná zdravé, ale bude jeden z těchto dnech jsme všechny na naší 

smrti postel.  
90. Jsme bude bojují za jeden poslední dech.  
91. Jsme bude dodacího listu z tohoto světa a přejít do dalšího.  
92. Jsme bude kaţdý stojan sám před Bohem.  
93.    
94. V daném okamţiku Bůh bude pošlete nám do nebe a peklo pro věčnost.  
95. Chtěl bych pouţít následující příběh, který pomůţe nám připravit pro daný 

den.  
96. V roce 1985 jsem našel ţe jsem byl Diabetická.  
97. Část mé denní rutina je kontrola mé cukru v krvi.  
98.    
99. I vkládat informace mého prstu.  
100. Jsem přesahu na testovací prouţek  
101. Drţte v měřidle  
102. Měřidla reaguje s Moje krevní cukr  
103. Většinu času, kdy jsem přesahu na testovací prouţek, dostanu 

odpověď.  
104. Někdy však I přesahu na pás a získat ţádná odezva.  
105. Mám vzít ho z plynoměru a vhazovat popelnice.  
106.    
107. To je nepříjemné důvodů 2.  
108. Číslo jedna: Tato zkušební prouţky jsou velmi drahé.  
109. Číslo dvě: I sám řezání a vykrvené pro ţádný důvod.  
110. Je-li měřidlo nebude reagovat, připomíná Jeţíše Krista  
111.    
112. Proč? Vzhledem k tomu, ţe za prvních 24 let mého ţivota, tak I ţil, si 

myslel, ţe a mluvil nedodrţeli srdce Boţí.  
113. Jeţíš byl mučen, crucified a vykrvené, tak jsem, který jsem způsob, 

jak jít do nebe, kdyţ jsem zemřít, ale HE bylo cestování bez odezvy z mi 

vratit.  
114. Během těch 24 let Jeţíš by mohla mít řekl ţe o mně  
115. "Co se týče Andy Esche je znepokojen, jsem vykrvené NO z důvodu."  
116.    
117. Na kaţdé políčko testovací prouţky je datum zahodit.  
118. Pokud jste neodpovídejte na krev ke dni zrušit, můţete je mají dohodil 

jim vše pryč přesto  
119. Pokud jsem dosáhla mé "zavřít datum" bez reagovat na krev Jeţíše 

Krista, Jesus by byly zahozeny mě.  
120. Proč? Vzhledem k tomu, ţe by existovat ţe nic zaznamenané v knize 

Lamb ţivot chránit uţivatele na Judgment Day stojan-kdyţ jsem sám před 

Bohem.  
121.    



122. Podobně jako testovací prouţky byl jsem velmi drahé.  
123. Bible říká, ţe jsem byl koupil s cenou.  
124. Cena byla na ţivot a krev Jeţíše Krista.  
125.    
126. Můţete si prohlédnout tuto testovací prouţek a vidět, ţe jsem 

vykrvené, doufaje dostanete odpověď.  
127. Vzhledem k tomu, ţe neodpověděla na mé krve, je však ničemu mně.  
128. Mám vzít ho z plynoměru a vhazovat popelnice.  
129. Mnoho lidí podobně vědět o Jeţíše, nebo jste slyšeli o krev Jeţíše.  
130. Ale pokud jste "Odpovědět do" krev Páně, tam nebude nic být 

zaznamenána v knize Lamb ţivota, chcete-li chránit vás na Judgment Day, 

kdy jste kandidaturu sám před Bohem.  
131. Tento den přichází pro nás všech.  
132.    
133. V kapitole John 14 - Jeţíše znamená dvě věci: he nám dává obrázek s 

nebe a vypráví nám jak se tam dostat.  
134. Jan 14: 2 - 3  
135. Řekl v "V domě mého otce je mnoho sídel:  
136. Kdyby nebyl tak, jsem by jste řekl jste.  
137. A jsem tam jít připravit místo pro vás.  
138. A je-li jít a připravit místo pro vás I bude znovu přijít a budete 

dostávat věřícím sám.  
139. Takţe kde jsem, lze také.  
140.    
141. Na světě se říká, ţe existuje mnoho způsobů, jak do nebe, ale to je, 

ne co Jeţíš řekl v Johna 14: 6.  
142. Jan 14: 6  
143. Jeţíš řekl: Já jsem způsob, pravdu a ţivot: ţádný muţ přichází věřícím 

otce, kromě pomocí ME!  
144.    
145. Římské silnice:  
146. V knize Římané existují čtyři verše, které jsou známé jako římské 

silnice. Je to, co říká:  
147.    
148. Římané 3: 23  
149. Kdokoliv má sinned a poklesla kousek od slávy Boţí.  
150.    
151. Římané 6: 23  
152. Pokuta za hříchu je smrt, ale dar Boţí je věčný ţivot.  
153.    
154. Římané 5: 8  
155. Bůh dokazuje svou lásku k nám v tomto, dokonce přitom jsme byli 

hříšníky, Kristus zemřel za nás.  
156.    
157. Římané 10: 9  
158. "Pokud jste tím s úst, ţe Jeţíš je Pán, a jste ve vašem srdci věří, ţe 

Bůh mu zvýšen z mrtvých, vám budou uloţeny „  
159.    
160. Uloţeného z co?  
161. Uloţení from hell.  
162. Uloţeného z Boţí rozsudku  
163. Uloţeného z Boţí hněv.  
164.    
165. Mé jméno je Andy Esche  
166. a Pøiznávám se, ţe Jeţíš Kristus je můj Pán a savior.  
167. a věřím, ţe Bůh ho zvýšen z mrtvých.  
168. Proto podle Boţí jednoduché slibu v Římané 10: 9, kdyţ jsem zemřít, 



jdu do nebe.  
169. Čas reagovat na krev Jeţíše Krista je dnes!  
170.    
171. By všichni Zavřete oči  
172. Svět chce, můţete si představit, ţe důleţité věci jsou děje v 

Hollywoodu, Washington a New Yorku.  
173. Ale I záruku, ţe Boţí oči na vás teď, čekání zjistit, co se chystáte 

provést v příštích 30 sekund.  
174. Pokud se díváte toto video a chcete provést 100 procent jisti, ţe se 

chystáte nebe kdyţ vám zemře, pak opakujte tento jednoduchý modlitba po 

mě:  
175.    
176. Níţe je Sinner modlitba k přijmout Jeţíše Krista jako Pán a Spasitel, 

takţe vám bude jít do nebe, kdyţ vám zemře:  
177. Milý Jeţíše,  
178. Jsem mít sinned.  
179. Jsem mít nefunkční vaše zákony a mrzí.  
180. Prosím odpusť mi pro mé hříchy.  
181. Přijímám jako můj Pán a Spasitel.  
182. Věřím, ţe Bůh vám aktivovaná z mrtvých.  
183. a můţete získat mě do nebe, kdyţ jsem umírají důvěřuji.  
184. Děkuji Jeţíše, Amen.  
185.    
186. By všichni prosím otevřete oči?  
187. Pokud jste právě modlil tuto modlitbu, pak blahopřání K!  
188. jste právě provedli nejdůleţitější rozhodnutí vašeho ţivota.  
189. Jeţíš řekl, ţe pokud mě tím před člověka, bude pøiznávám jste před 

Bohem.  
190. Takţe pokud jste tím, ţe Jeţíš Kristus je váš Pán a Spasitel, Chci tě 

dělat tři věci:  
191.    
192. Číslo jedna: Start, účastnit se do kostela, který věří ţe Bibli je Word 

Boţí.  
193. Číslo dvě: Řekni pastor, ţe jste právě přijali Jeţíše Krista jako váš Pán 

a Spasitel.  
194. Číslo tři: Get Bible a číst evangelium Janovo. To vám umoţní poznání 

Jeţíše Krista.  
195.    
196. Nechť mi můţete nechat s jedním konečným myšlení:  
197. Pokud přijmete Jeţíše Krista jako váš Pán a Spasitel, je tento svět 

pouze pekla, stále budete vědět.  
198. Pokud nepřijmete Jeţíše Krista jako váš Pán a Spasitel, je tento svět 

pouze nebe, stále budete vědět.  
199. Děkujeme vám za pozorování a Děkujeme vám za umoţňujíce mě 

mluví.  
200.    

Domácí  
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