
 

Wykonano 180: 

Personal zeznania Andy Esche, 
Założyciel MissingPets.com  

1. Nazywam się Andy Esche, założyciel missingpets.com.  
2. W trakcie mojego życia Bóg dał mi dwóch wizje, aby ułatwić użytkownikom.  
3. Pierwszy wizji był missingpets.com w 1997 r.  
4. Drugi wizji był "Pełna 180" w 2004 r.  
5. W następnym kilka chwil omówię zarówno wizje.  
6. Jednak głównym celem tego filmu wideo jest udostępnienie pełnej wizji 180 z 

Tobą.  
7.    
8. W 1997 r. możemy były wizytujących Moje in-laws w New Jersey.  
9. Pies firma wzięła z nami.  
10. Real estate agent został przedstawiające ich domu i pozostawić otwartą back 

brama.  
11. Wróciliśmy do domu po wykazywanie.  
12. Pies z_escape poprzez otwartą brama.  
13. My przeszukiwane przez kilka minut, a znaleziono jej z Owczarek niemiecki.  
14.    
15. Podczas jazdy, Strona główna, I zrealizowane, że nie ma potrzeby się 

lepszym sposobem znalezienia brakujące pets niż księgowanie prospekty na 

słupach telefonicznych.  
16. Podczas podróży na turnpike Pensylwania, Bóg dał mi wizję dla 

missingpets.com dziesięć kilometrów na wschód od Harrisburg, Pensylwania.  
17. Wizja był bardzo intensywnej i lasted w ciagu kilku minut.  
18. Jestem przekonany, że Bóg czyni z niego intensywnie ponieważ miałem 

pokrój począwszy od projektów, ale nigdy nie wykańczania je.  
19. Bóg chcieli upewnić się, że byłoby interesuję za pośrednictwem z 

missingpets.com.  
20.    
21. Drugi wizja jest głównym celem tego filmu wideo.  
22. Bóg dał mi wizję dla "Pełna 180" w 2004 r.  
23. Mojego ojca ministered do inmates za pośrednictwem Ministerstwa więzienia 

dla wielu lat.  
24. I zawsze chcieli zrobić coś tak jak, ale nie mają odwagę.  
25. Na wiosnę 2004 r. I był jedzie na magistrali w dół Winton drogowych w 

Cincinnati. Jak nam przekazana Spring Grove cmentarz, ja poczuwałem się 

Bogiem Powiedz mi się "Write to w dół".  
26.    
27. I zebrał niektóre papieru z Moja Aktówka i rozpoczął pisanie słowa, Bóg dał 

im do mnie.  
28. Do czasu mam do pracy Bóg miał podane mnie "Pełna 180".  
29. "Wykonano 180" jest kazania, które trwa 180 sekund.  
30. Celem "Pełna 180" jest pomoc ludziom, upewnij się, że będą one przejdź do 

nieba, kiedy oni die.  
31.    
32. "Wykonano 180" I kazałem na miasto Ewangelii misji w Cincinnati, za parę 

lat.  



33. Za każdym razem, ja kazałem, czy utworzyć niewielkich zmian, aby ułatwić 

przepływ kazania.  
34. W dniu 29 marca, 2006 czułem, że "Pełna 180" wymagane zmiany nie więcej.  
35. Od teraz na I będzie po prostu wydrukować go, dysk z usługą sobotniej nocy i 

przepowiadania go.  
36. Trochę wiem, że Bóg miał perfected kazania z innego powodu.  
37.    
38. W dniu 30 marca, 2006 I o nazwie mojego ojca w szpitalu.  
39. Dla lat miał problemy z serca.  
40. Miał nowe rozrusznik, umieścić.  
41. Był on nadal słabe z chirurgii.  
42. Ja postarałem się mówić o jakąkolwiek ale jego problemów zdrowotnych, aby 

zachować jego uwadze koncentruje się na coś, co jest dodatni.  
43. Jednak to nieoczekiwane pracy tego czasu.  
44.    
45. Daddy powiedział mnie, które przypuszczalnie nie został on został on pójść do 

uczynić go ze szpitala tego czasu.  
46. W przeszłości ja pomodliłem zawsze się dla niego.  
47. Bóg będzie heal mu i uzyskaj go ze szpitala i wszystko, co byłoby grzywny.  
48. Ale ja couldnt zrobić to tym razem.  
49. Za każdym razem, gdy ja pomodliłem się, hit pułap i zatrzymać wydawał się 

moje modlitwy.  
50.    
51. W ostatnich latach 8 mimo że odebrano rozmów telefonicznych w środku 

nocy, powiadające mnie do kierowania dwie godziny do szpitala, ponieważ był 

dying mojego ojca.  
52. Got go do punktu, gdzie I czy przeskoku za każdym razem, gdy telefon rang.  
53. Po prostu nie można zrobić to anymore.  
54. W związku z tym w tym czasie ja zadecydowałem pozwalają przejść z Daddy.  
55.    
56. Ja powiedziałem Mój Tata, że I kochał mu i dziękował Jemu o wielkim życia.  
57. Mój Tata był moim roli modelu i bohatera.  
58. Mieliśmy Wielki życia razem.  
59. Mieliśmy nasza wersja ostateczna konwersacji kilka razy, więc nie było 

żadnych w toku między mnie i mojego Tata.  
60. I przekazywany przez telefon moja żona i syn i powiedziałem ich, że Myślę, że 

to był ostatni raz one by porozmawiać z mojego ojca na ziemi.  
61.    
62. One powiedział mu one kochał mu i były modlący do niego.  
63. Telefon one przekazywane do mnie. Ostatnią rzeczą mojego ojca 

kiedykolwiek powiedział mi było, że Uwielbiał mnie, był on dumni ze mną i że 

on nie ma mnie za sad.  
64. Myślę, że do mnie „ w jaki sposób am I supposed nie jest to? „  
65. Jednakże I przechowywać, aby samodzielnie, ponieważ ja poczuwałem się I 

miał już zapytałem jego wystarczającej ilości porady dla jednego okresu 

istnienia.  
66. Zamiast tego I powiedziałem jemu "OK" i podwieszone telefonu.  
67.    
68. Następnego dnia, my sister nazywane i dał mi wiadomości.  
69. Mojego ojca były przekazywane poza biurem.  
70. Ona powiedziała, że pielęgniarka czytała Biblii mu w piątek rano.  
71. Kilka chwil później, tym samym pielęgniarka pątnika przez jego pokój i 

zauważył, w jaki sposób pokojowe on był sleeping.  
72. Jednakże okręt przeglądnąłem jego monitor serca i zauważył, że był on 

płaski.  
73.    
74. Pielęgniarka powiedział okręt poszli i dał mojego ojca pocałunek na czole.  



75. Pielęgniarka powiedział, ona nadzieję, że był szkodzi z nami.  
76. To było grzywny ze mną.  
77. Jeśli ktokolwiek zasługuje pocałunek na sposób, w jaki mieszkał swojego 

życia, był Mój Tata.  
78.    
79. Jak I satelitarną z boku bielizny crying, to wystąpił do mnie jak unikatowy był 

ten dzień.  
80. Jako ja pomyślałem o moim 41 lat na ziemi: przedszkola, niewiele ligi 

baseballu, high school, Kolegium, małżeństwa i fatherhood, I nagle 

zrealizowanych to dzisiaj został pierwszy dzień ja kiedykolwiek pątnika na 

ziemi, które mojego ojca nieoczekiwane spacerować za jego pośrednictwem 

ze mną.  
81.    
82. Podczas pogrzebie mojego ojca istniały razy, które I tak ciężko, I ledwo może 

oddychać cried.  
83. Jednak w środku NAJTRUDNIEJSZE dnia of my life, Boga w i dał mnie 

moment BEST of my life.  
84. Bóg dał mi wytrzymałości i odwagę do odczytu w uznaniu do mojego ojca i 

połączeniu go z "Pełna 180".  
85. Wszystko o Bóg jest doskonałe i niesamowite, włączając w to jego 

chronometraż.  
86. Poniżej przedstawiono "Pełna 180".  
87.    
88. W następnym 180 sekund chcę, aby upewnić się, że wszyscy oglądaniem tego 

filmu wideo pójść do nieba, gdy użytkownik die.  
89. Użytkownik może być zdrowe teraz, ale jeden z tych dni, wszystkie będziemy 

na naszej bielizny śmierci.  
90. Będzie nam walczą dla jednego oddech ostatni.  
91. My będą mogli pośliznąć się z tego świata i przejdź do następnej.  
92. Firma będzie każdego odstania samodzielnie przed Bogiem.  
93.    
94. W tym punkcie Boga prześle nam do nieba lub Piekło na wieczność.  
95. Chciałbym pomóc nam przygotować się do tego dnia za pomocą 

następujących wątku.  
96. W roku 1985 udało się znaleźć I został Diabetyczne.  
97. Częścią mojego codziennych zajęć jest sprawdzanie, czy mój stężenie cukru 

we krwi.  
98.    
99. Kapsa I my finger.  
100. I spadu na pas test  
101. I trzymać w licznika  
102. Licznik reaguje z mojego stężenie cukru we krwi  
103. Większość czasu kiedy ja spadu na taśmy test, pojawia się odpowiedzi.  
104. Jednak czasami I spadu na taśmy i uzyskiwanie odpowiedzi.  
105. Muszę brać go z licznika, a wrzut Kosza na śmieci.  
106.    
107. Jest to frustrujące powodów 2.  
108. Number One: To test prążki są bardzo drogie.  
109. Numer 2: I wycinania samodzielnie i wykrwawione bez powodu.  
110. Gdy licznik nie odpowie, przypomina Jezusa Chrystusa  
111.    
112. Dlaczego? Ponieważ dla pierwszych 24 lat mojego życia, sposobu I żył, 

pomyślałem i rozmawiałem się heart of God.  
113. Jezus był torturowanym, ukrzyżowanego i wykrwawione tak I, które 

mogłyby mam, aby przejść do nieba, kiedy ja die, ale HE było uzyskiwanie nie 

odpowiedzi od mnie.  
114. Podczas tych 24 lat Jezus mogłaby mieć powiedział, o mnie  



115. "Jeżeli chodzi o Andy Esche, których to dotyczy, I bled for nie powód. „  
116.    
117. Na co w polu Prążki test tam jest datą odrzucać.  
118. Jeśli nie możesz odpowiedzieć na krwi, według daty discard, były 

adresowane do wyrzucać je wszystkim mimo to  
119. Jeśli I miał osiągnął Moje "odrzucić termin" bez odpowiedzi na krew 

Jezusa Chrystusa, Jezus mogłoby mieć wyrzucać mnie.  
120. Dlaczego? Ponieważ byłoby nic nie rejestrowane w książce Lamb's of 

Life, aby chronić mnie na dzień sądu, kiedy odstania I samodzielnie przed 

Bogiem.  
121.    
122. Podobnie jak paski test byłem bardzo drogie.  
123. Biblia mówi, że I został zakupiony z ceną.  
124. Cena była o życiu i krew Jezusa Chrystusa.  
125.    
126. Można przyjrzeć się tej taśmy badania i zobaczyć, że I wykrwawione 

na nim, nadzieją uzyskać odpowiedź.  
127. Jednakże ponieważ nie został on odpowiedzieć na mój krwi, go jest 

bezużyteczny do mnie.  
128. Muszę brać go z licznika, a wrzut Kosza na śmieci.  
129. Podobnie wiele osób wie o Jezusie, lub zostały wysłuchane o Krew 

Jezusa.  
130. Ale chyba że użytkownik "ODPOWIADAJ do" Krew Jezusa, tam będzie 

nic się nie być rejestrowane w książce Lamb's of life, aby zabezpieczyć się 

przed typowymi na dzień sądu, kiedy odstania możesz samodzielnie przed 

Bogiem.  
131. Dzień ten jest mieszczących się dla nas wszystkich.  
132.    
133. W rozdziale John 14 - Jezus ma dwie rzeczy: He daje nam obraz nieba 

i mówi nam, jak dotrzeć tam.  
134. John 14: 2 - 3  
135. On powiedział w "dom mojego ojca są wielu dworami:  
136. Gdyby nie tak, ja mogłoby mieć powiedziałem użytkownik.  
137. I ja jadę nie ma przygotować miejsce dla Ciebie.  
138. I jeśli I przejść i przygotować miejsce dla was, I będzie przyjść 

ponownie i wyświetlony zostanie unto samodzielnie.  
139. Tak, aby w przypadku gdy jestem, może być również.  
140.    
141. Świat mówi do nieba na wiele sposobów, ale to nie to, co Jezus 

powiedział w Jan 14: 6.  
142. John 14: 6  
143. Jezus powiedział: Jestem sposób, prawdę i życia: żaden człowiek jest 

dostarczany unto ojca, z wyjątkiem przez ME!  
144.    
145. Roman ruchu drogowego:  
146. W książce Rzymianie istnieją cztery wersety znane jako drogi 

rzymskie. Jest to, co powiedzieć:  
147.    
148. Rzymian 3: 23  
149. Każdy ma sinned i spadł o chwałę Bogu.  
150.    
151. Romans 6: 23  
152. Kara za grzech jest śmierć, lecz dar Boga jest życie wieczne.  
153.    
154. Rzymian 5: 8  
155. Bóg demonstruje jego miłość do nas w tym, nawet przy jednoczesnym 

My byli grzesznikami, Chrystus umarł za nas.  



156.    
157. Rzymianach 10: 9  
158. "Jeśli użytkownik wyznać z Twojego usta, że Jezus jest Panem i 

sądzisz się w wasze serce, że Bóg podniesione mu z martwych, użytkownik 

zostanie zapisany"  
159.    
160. Zapisane, z czego?  
161. Zapisane z piekła rodem.  
162. Zapisane z wyroku Gods  
163. Zapisane z gniewu Bożego.  
164.    
165. Nazywam się Andy Esche  
166. i mogę wyznać, że Jezus Chrystus jest mój Pan i savior.  
167. i jestem przekonany, że Bóg podniesione go z martwych.  
168. W związku z tym zgodnie z Gods proste obietnica w Rzymianach 10: 9, 

kiedy ja die, jadę do nieba.  
169. Czas, aby odpowiedzieć na krew Jezusa Chrystusa, jest dziś!  
170.    
171. Czy wszyscy Zamknij oczy  
172. Świat chce, żebyś do myślenia, że ważne rzeczy są dzieje w Hollywood 

w Waszyngtonie i Nowym Jorku.  
173. Ale I zagwarantowania, że Gods oczy są na można teraz, oczekujących 

na zobacz, co zamierzasz zrobić w ciągu następnych 30 sekund.  
174. Jeśli podczas oglądania tego filmu wideo, i chcesz upewnić się, że 

zamierzasz nieba, gdy użytkownik die do 100 procent, następnie powtórz to 

prosty modlitwa po mnie:  
175.    
176. Poniżej jest a. Sinner's Prayer do odbioru Jezusa Chrystusa jak Pan i 

Savior, dzięki czemu użytkownik przejdzie do nieba, gdy użytkownik die:  
177. Drodzy Jezusa,  
178. I posiadają sinned.  
179. I został zerwany Twojego ustawowych, a przepraszam.  
180. Proszę Wybaczajcie mnie do mojego grzeszenia.  
181. Akceptuję jako Mój Pan i Savior.  
182. Wierzę, że Bóg wywoływane z martwych.  
183. a uzyskanie mnie do nieba, kiedy ja die ufam.  
184. Dziękujemy Jezusa, Amen.  
185.    
186. Czy wszyscy Proszę otworzyć Twoje oczy?  
187. Jeśli użytkownik po prostu pomodliłem się tej modlitwy, następnie 

Gratulujemy!  
188. wprowadzone tylko najważniejszych decyzji Twojego życia.  
189. Jezus powiedział, jeśli użytkownik wyznać mnie przed mężczyzną, I 

będzie wyznać można przed Bogiem.  
190. Tak więc jeśli użytkownik wyznać, że Jezus Chrystus jest twojego Pana 

i Savior, pragnę Ciebie wykonać trzy czynności:  
191.    
192. Number One: Start, uczestniczenia w Kościele, które uważa Biblii jest 

słowem Bożym.  
193. Numer 2: Tell the pastor to po prostu zaakceptowane Jezusa 

Chrystusa jako twojego Pana i Savior.  
194. Numer 3: Pobierz Biblię i odczytać Ewangelii John. To pomoże Ci do 

poznania Jezusa Chrystusa.  
195.    
196. Pozwól, że zostawiają cię z jednego końcowego myśli:  
197. Jeśli akceptujesz Jezusa Chrystusa jako twojego Pana i Savior, ten 

świat jest jedynym hell, będzie wiadomo, kiedykolwiek.  



198. Jeśli nie akceptujesz Jezusa Chrystusa jako twojego Pana i Savior, ten 

świat jest tylko niebo będzie wiadomo, kiedykolwiek.  
199. Dziękujemy za podczas oglądania i dziękujemy za mną mówienia 

najmu.  
200.    

Strona główna 
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