
 

  
  

180 เสร็จสมบูรณ์: 

Testimony ส่วนบุคคลของ Andy Esche 

ผู้ก่อตั้งของ MissingPets.com  

1. my name is Andy Esche ผู๎กํอตั้งของ missingpets.com  

2. ในระหวํางหลักสูตรของชีวิตของฉัน พระเจ๎าได๎ก าหนดให๎แกํฉัน visions สองเพ่ือชํวยให๎ผู๎คน  

3. วิสัยทัศน์ตัวแรกถูก missingpets.com ในปี 1997  

4. วิสัยทัศน์สองไมํเสร็จ "สมบูรณ์ 180" ในปี 2004  

5. ในชํวงถัดไปสองสามเวลา ฉันจะกลําวถึงทั้งสอง visions  

6. อยํางไรก็ตาม วัตถุประสงค์หลักของวิดีโอนี้คือการ แบํงปันวิสัยทัศน์ 180 สมบูรณ์กับคุณ  

7.    
8. ในปี 1997 เราได๎เข๎าเยี่ยมชมของฉัน in-laws ใน New Jersey  

9. เราใช๎เวลาสุนัขกับเรา  

10. ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ถูกแสดงบ๎านของตนเอง และเปิดประตูด๎านหลังซ๎าย  

11. เรากลับไปบ๎านหลังที่แสดง  

12. สุนัขรั่วผํานประตูเปิด  

13. เราค๎นหาสักครูํ และพบเธอกับ Shepherd เยอรมัน  

14.    
15. ในขณะที่ขับรถบ๎าน ฉันตระหนักวํา มีจ าเป็น วิธีที่ดีในการค๎นหาพบ pets กวํา fliers ในการลงรายการบัญชีบนโทรศัพท์หมุน  

16. ขณะเดินทางบนเครื่อง Pennsylvania turnpike พระเจ๎าให๎ฉันวิสัยทัศน์ส าหรับ missingpets.com สิบไมล์ตะวันออกของ 
Harrisburg, Pennsylvania  

17. วิสัยทัศน์ไมํเข๎มข๎นมาก และ lasted ส าหรับสองนาที  

18. ฉันเชื่อวํา พระเจ๎าทรงท าเข๎มเนื่องจากฉันมีนิสัยที่เริ่มโครงการ แตํไมํเคยท าให๎เสร็จสมบูรณ์ได๎  

19. พระเจ๎าต๎องการให๎แนํใจวํา ฉันจะติดตามผํานกับ missingpets.com ขึ้น  

20.    
21. วิสัยทัศน์สองคือ วัตถุประสงค์หลักของวิดีโอนี ้ 

22. พระเจ๎าได๎ฉันวิสัยทัศน์ส าหรับเสร็จ "สมบูรณ์ 180" ในปี 2004 นั้น  

23. พํอของฉัน ministered เพื่อ inmates ผํานคุกกระทรวงหลายปี  

24. ฉันเสมอต๎องการท าบางสิ่งบางอยํางที่ต๎อง แตํไมํหมายความกล๎าหาญ  

25. ใน Spring 2004 ฉันได๎นั่งรถลง Winton ถนนใน san diego ขณะที่เราสํงผําน Spring Grove สุสาน 
ฉันรู๎สึกพระเจ๎าทรงให๎ฉันพูดค าวํา "เขียนนี้ลง"  

26.    
27. ฉัน grabbed กระดาษบาง out of กระเป๋าเอกสารของฉัน และเริ่มต๎นเขียนค าวํา ตามที่พระเจ๎าทรงให๎พวกเขาให๎ฉัน  

28. โดยเวลาฉันได๎รับการท างาน พระเจ๎ามีให๎ฉันเสร็จ "สมบูรณ์ 180"  

29. เสร็จการ "สมบูรณ์ 180" คือ การเทศนาที่นาน 180 วินาที  

30. วัตถุประสงค์ของเสร็จ "สมบูรณ์ 180" มีไว๎เพ่ือ ชํวยให๎แนํใจวํา พวกเขาจะไปสวรรค์เมื่อพวกเขาตายคน  

31.    
32. ฉัน preached เสร็จ "สมบูรณ์ 180" ที่เมือง Gospel พันธกิจใน san diego ส าหรับสองปี  

33. ทุกครั้งที่ฉัน preached ฉันจะท าการเปลี่ยนแปลงเล็กน๎อยเพ่ือท าการเทศนาไหลได๎งําย  



34. วัน 29 มีนาคม 2006 ฉันรู๎สึกวํา เสร็จที่ "สมบูรณ์ 180" จ าเป็นต๎องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  

35. จากในขณะนี้ ฉันจะเพียงแคํพิมพ์ ไดรฟ์ไปยังบริการคืนวันเสาร์ และเทศนานั้น  

36. เล็กน๎อยได๎ฉันรู๎วํา พระเจ๎ามี perfected เทศนาที่เหตุผลอื่น  

37.    
38. วัน 30 มีนาคม 2006 ฉันเรียกวําพํอของฉันในโรงพยาบาล  

39. เขามีปัญหาหัวใจส าหรับปี  

40. เขามี pacemaker แบบใหมํที่ท าให๎  

41. เขายังอํอนจากการผําตัด  

42. ฉันได๎พยายามพูดคุยเกี่ยวกับ anything แตํปัญหาสุขภาพของเขาเพื่อท าให๎จิตใจของเขามุํงเน๎นสิ่งที่เป็นคําบวก  

43. อยํางไรก็ตาม มันไมํได๎ท างานครั้งนี้  

44.    
45. พํอบอกวํา เขาคิดไมํได๎วํา เขาได๎ไปท าให๎ออกจากการท างานของโรงพยาบาลครั้งนี ้ 

46. ในอดีต ฉันเสมอ prayed ส าหรับเขา  

47. พระเจ๎าจะเยียวยาเขา และรับเขาจากโรงพยาบาล และทุกอยํางจะดีขึ้น  

48. แตํฉันไมํสามารถท าได๎ครั้งนี้  

49. ทุกครั้งที่ฉัน prayed, prayers ของฉันล าบากไป กดที่เพดาน และหยุด  

50.    
51. ปี 8 สุดท๎าย ฉันได๎รับโทรศัพท์ในตรงกลางของกลางคืน บอกขับสองชั่วโมงไปโรงพยาบาลเนื่องจากพํอของฉันถูกตาย  

52. จะได๎ไปยังจุดที่ฉันจะข๎ามทุกครั้งที่โทรศัพท์รัง  

53. ฉันเพียงแตํไมํสามารถท ามันอีกตํอไป  

54. ดังนั้น เวลานี้ ฉันตัดสินใจปลํอยของพํอ  

55.    
56. ฉันบอกป๊าของฉันวํา ฉันรักเขา และ thanked เขาส าหรับชีวิตยิ่งใหญํ  

57. ป๊าของฉันคือ รูปแบบบทบาทและวีรบุรุษของฉัน  

58. เราได๎มีชีวิตที่ดีรํวมกัน  

59. เราได๎สนทนาขั้นสุดท๎ายของเราสักครั้ง เพื่อให๎มีธุรกิจไมํมียังไมํเสร็จระหวํางฉันกับป๊าของฉัน  

60. ฉัน handed โทรศัพท์กับภรรยาและลูกชายของฉัน และบอกวํา พวกเขาที่ฉันคิดวํา 
นี่คือเป็นครั้งสุดท๎ายที่พวกเขาจะพูดคุยกับพํอของฉันบนแผํนดินโลก  

61.    
62. พวกเขาบอกเขาพวกเขารักเขา และถูก praying ส าหรับเขา  

63. พวกเขา handed โทรศัพท์ให๎ฉัน สิ่งสุดท๎ายที่พํอเคยกลําววํา ฉันไมํวํา รักฉัน เขาภูมิใจของฉัน และเขาไมํได๎ต๎องฉันจะเศร๎า  

64. ฉันคิดไปเอง "วิธีก าลังฉันควรจะท าเชํนนั้นได๎อยํางไร"  

65. อยํางไรก็ตาม ฉันเก็บที่เพื่อตนเอง เนื่องจากฉันรู๎สึกฉันได๎เรียบร๎อยแล๎วขอให๎เขาเพียงพอส าหรับค าแนะน าส าหรับอายุการใช๎งานหนึ่ง  

66. แทน ฉันบอกเขา "ตกลง" และหยุดท าขึ้นโทรศัพท์  

67.    
68. วันถัดไป น๎องสาวของฉันชื่อ และได๎ให๎ขําว  

69. พํอของฉันได๎ผํานไป  

70. เธอกลําววํา นางพยาบาลที่ถูกอํานพระคัมภีร์ไบเบิลกับเขาในตอนเช๎าของวันศุกร์  

71. สักรุํนที่ใหมํกวํา การพยาบาลเดียวกันเดินตามห๎องของเขา และสังเกตวิธีสงบเขาได๎นอน  

72. อยํางไรก็ตาม เธอค๎นที่จอภาพหัวใจของเขา และสังเกตเห็นวํา มันเป็นธรรมดา  

73.    
74. นางพยาบาลกลําววํา เธอไปใน และให๎พํอของฉันเป็น kiss บนผาก  

75. นางพยาบาลกลําววํา เธอ hoped ที่ได๎รับก็กับเรา  

76. มันไมํดีกับผม  

77. ถ๎าใคร deserved kiss แบบส าหรับวิธีเขาอาศัยชีวิตของเขา มันป๊าของฉัน  

78.    
79. ขณะที่ฉันสด๎านข๎างของนอนตะบัน มันเกิดให๎ฉันวิธีเฉพาะวันนี้ถูก  

80. ขณะที่ฉันคิดเกี่ยวกับปี 41 ของฉันบนแผํนดินโลก: อนุบาล ลีกเล็ก ๆ เบสบอล มัธยม โรงเรียน การแตํงงาน และ fatherhood 



ฉันทันทีตระหนักวําวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันเคยเดินบนดินที่พํอของฉันไมํได๎เดินผํานกับฉัน  

81.    
82. ในระหวํางงานศพของพํอของฉัน มีขึ้นครั้งที่ฉัน cried ดังนั้นหนัก ฉันแทบไมํสามารถหายใจ  

83. อยํางไรก็ตาม ในตรงกลางของวัน HARDEST ในชีวิตของฉัน พระเจ๎า stepped ใน นั้นได๎ให๎ทันท ีBEST ของชีวิตของฉัน  

84. พระเจ๎าทรงให๎ฉันแข็งแกรํงและความกล๎าหาญในการอํานเป็นสํวยกับพํอของฉัน และรวมกับเสร็จ "สมบูรณ์ 180"  

85. ทุกอยํางเกี่ยวกับพระเจ๎าได๎สมบูรณ์แบบ และ amazing รวมทั้งก าหนดเวลาผอง  

86. ตํอไปนี้เป็นเสร็จการ "สมบูรณ์ 180"  

87.    
88. ในวินาทีที่ 180 ถัดไป ฉันต๎องการให๎แนํใจวํา ทุกคนที่เฝ้าดูวิดีโอนี้คือไปยังสวรรค์เมื่อคุณตาย  

89. คุณอาจจะมีสุขภาพดี right now แตํเหลํานี้วันใดวันหนึ่ง เราทั้งหมดจะบนเตียงของเราตาย  

90. เราจะดิ้นรนหาลมหายใจสุดท๎ายหนึ่ง  

91. เราจะจัดสํงของโลกนี้ และเข๎าถัดไป  

92. เราจะละยืนคนเดียวกํอนทีพ่ระเจ๎า  

93.    
94. ณจุดที่ พระเจ๎าจะสํงเราไปสวรรค์หรือนรกกัลป์  

95. ฉันต๎องการใช๎เรื่องตํอไปนี้เพื่อชํวยเตรียมเราส าหรับวันนั้น  

96. ใน 1985 ฉันได๎พบออกผม diabetic  

97. สํวนหนึ่งของขั้นตอนรายวันของฉันก าลังตรวจน้ าตาลในเลือดของฉัน  

98.    
99. ฉันทิ่มนิ้วมือของฉัน  

100. ฉันตกบนแถบการทดสอบ  

101. ฉันติดในตัวมิเตอร ์ 

102. มิเตอร์วัดการตอบสนองกับภาวะน้ าตาลในเลือดของฉัน  

103. สํวนใหญํเวลาเมื่อฉันตกบนแถบการทดสอบ ฉันได๎รับการตอบสนอง  

104. อยํางไรก็ตาม บางครั้งฉันตกบนแถบการ และได๎รับการตอบสนองที่ไมํมี  

105. ฉันจ าเป็นต๎องน าติดตัวไป out of มิเตอร์ และทิ้งในถังขยะ  

106.    
107. นี่คือ frustrating เหตุผล 2  

108. Number One: เหลํานี้ทดสอบ strips จะแพงมาก  

109. หมายเลขสอง: ฉันตัดด๎วยตัวเอง และ bled เหตุผลไมํ  

110. เมื่อเมตรไมํตอบสนองตํอ มันเตือนพระเยซูพระเยซู  

111.    
112. ท าไม เนื่องจากปี 24 แรกของชีวิตของฉัน วิธีฉันอาศัย ความคิด และพูดฝึกฝนใจกลางของพระเจ๎า  

113. พระเยซูถูก tortured, crucified และ bled นั้นฉันที่ฉันอาจมีวิธีที่จะไปสวรรค์เมื่อฉันตาย แตํ HE 

ได๎รับไมํมีการตอบสนองจากฉัน  

114. ในระหวํางปีที่ 24 พระเยซูอาจมีวํา ที่เกี่ยวกับฉัน  

115. "ตามสุดลูกหูลูกเป็น Andy Esche กังวล ฉัน bled ไมํมีเหตุผล  

116.    
117. บนกลํองทุกทดสอบ strips ไมํมีวันทิ้ง  

118. ถ๎าคุณไมํตอบสนองกับเลือดตามวันละทิ้ง คุณควรจะทิ้งเหลํานั้นทั้งหมดเก็บทุกกรณี  

119. ถ๎าฉันมีถึงของฉัน "ละทิ้งวัน" โดยไมํมีการตอบสนองตํอเลือดของเยซู พระเยซูจะมี thrown ฉันเก็บ  

120. ท าไม เนื่องจากจะมีสิ่งใดที่บันทึกไว๎ในหนังสือของแกะของชีวิตเพื่อปกป้องฉันในวันตัดสินเมื่อฉันล าพังกํอนที่พระเจ๎า  

121.    
122. เหมือน strips ทดสอบ ฉันถูกแพงมาก  

123. พระคัมภีร์ไบเบิลแจ๎งวํา ฉันถูกซื้อ ด๎วยราคาด ี 

124. ราคาถูกชีวิตและเลือดของเยซูคริสต์  

125.    
126. คุณสามารถดูที่แถบนี้ทดสอบ และดูวํา ฉัน bled นั้นหวังได๎รับการตอบสนอง  



127. อยํางไรก็ตาม เนื่องจากมันไมํได๎ตอบสนองการเลือดของฉัน มันไมํมีประโยชน์ให๎ฉัน  

128. ฉันจ าเป็นต๎องน าติดตัวไป out of มิเตอร์ และทิ้งในถังขยะ  

129. ฉัน หลายคนทราบเกี่ยวกับพระเยซู หรือได๎ยินเกี่ยวกับเลือดของพระเยซู  

130. แตํ ถ๎าคุณ "ตอบสนอง TO" เลือดของพระเยซ ู
จะมีจะไมํมีอะไรที่บันทึกไว๎ในหนังสือของแกะของชีวิตเพื่อปกป้องคุณในวันตัดสินเมื่อคุณล าพังกํอนที่พระเจ๎า  

131. วันนั้นจะมาส าหรับ ALL ของเรา  

132.    
133. ในบท John 14 - พระเยซูท าสองสิ่ง: เขาให๎เราได๎ภาพของสวรรค์ และบอกให๎เราทราบวิธีรับไม ํ 

134. John 14:2 - 3  
135. เขากลําววํา ใน "ในบ๎านของคุณพํอของฉันมีหลาย mansions:  

136. ถ๎ามันขึ้นเพ่ือไมํให๎ ฉันจะมีบอกคุณ  

137. และฉันไปที่นั่นเพื่อจัดเตรียมสถานที่ส าหรับคุณ  

138. และถ๎าฉันไป และจัดเตรียมสถานที่ส าหรับคุณ ฉันจะมาอีกครั้ง และรับคุณ unto ด๎วยตัวเอง  

139. ดังนั้นที่ผม คุณอาจจะยัง  

140.    
141. โลกวํา มีวิธีหลายวิธีในสวรรค์ แตํนั่นคือไมํวําพระเยซูกลําวใน JOHN 14:6  

142. john 14:6  
143. กลําววํา พระเยซู: I am ทาง ความจริง และอายุ: ไมํมีผู๎ชายมา unto พํอ ยกเว๎นถึง ME  

144.    
145. ถนนโรมัน:  

146. ในหนังสือของชาวโรมัน มีโองการที่สี่เรียกวําถนนโรมัน นี่คือสิ่งที่พวกเขาพูดวํา:  

147.    
148. ชาวโรมัน 3:23  

149. ทุกคนมี sinned และ fallen ขาดของเกียรติของพระเจ๎า  

150.    
151. ชาวโรมัน 6:23  

152. การก าหนดโทษเทําไรส าหรับบาปคือ ความตาย BUT ของขวัญของพระเจ๎ามีชีวิตนิรันดร  

153.    
154. ชาวโรมัน 5:8  

155. พระเจ๎าทรงสาธิตของเขารักเราในนี้ ตายแม๎ในขณะที่เราก าลัง sinners พระเยซูไปส าหรับเรา  

156.    
157. ชาวโรมัน 10:9  

158. "ถ๎าคุณสารภาพกับปากของคุณวํา พระเยซูเป็นพระ และคุณเชื่อวําในหัวใจของคุณวํา พระเจ๎าทรงยกเขาจากการตาย 
คุณจะถูกบันทึก"  

159.    
160. บันทึกจากอะไร  

161. บันทึกจากนรก  

162. บันทึกจากดุลยพินิจของพระเจ๎า  

163. บันทึกจากโทสะของพระเจ๎า  

164.    
165. my name is Andy Esche  
166. และฉันสารภาพวํา เยซูคริสต์เป็นพระของฉันและ savior  

167. และผมเชื่อวํา พระเจ๎าทรงยกเขาจากการตาย  

168. ดังนั้น ตามหลักการของพระเจ๎าอยํางงํายสัญญาในชาวโรมัน 10:9 เมื่อฉันตาย ฉันไปสวรรค ์ 

169. เวลาในการตอบสนองตํอการเลือดของเยซูเป็น TODAY  

170.    
171. จะทุกคนโปรดปิดตาของคุณ  

172. โลกต๎องการให๎คุณคิดวํา สิ่งส าคัญที่จะไปอยูํใน New York และ Hollywood, Washington  

173. แตํฉันรับประกันวํา ของพระเจ๎าตาอยูํบนคุณ right now รอเพื่อดูสิ่งที่จะท าใน 30 วินาทีถัดไป  



174. ถ๎าคุณก าลังดูวิดีโอนี้ และคุณต๎องการตรวจสอบให๎แนํใจวํา คุณก าลังจะไปสวรรค์เมื่อคุณตาย 100 เปอร์เซ็นต์ 
แล๎วท าซ้ านี้ภาวนาอยํางงํายหลังจากฉัน:  

175.    
176. ข๎างลํางนี้เป็นของ Sinner มนต์เพื่อรับเยซูคริสต์เป็นพระและ Savior เพื่อที่คุณจะไปสวรรค์เมื่อคุณตาย:  

177. พระเยซูรัก  

178. ฉันมี sinned  

179. ฉันมีเสียแล๎วกฎหมายของคุณ และขอโทษ  

180. โปรดอภัยฉันส าหรับบาปของฉัน  

181. ฉันยอมรับคุณเป็นพระและ Savior ของฉัน  

182. ฉันเชื่อวํา พระเจ๎าทรงยกคุณจากการตาย  

183. และเชื่อถือคุณสามารถเรียกฉันไปสวรรค์เมื่อฉันตาย  

184. ขอขอบคุณพระเยซู อาเมน  

185.    
186. จะทุกคนโปรดเปิดตาของคุณได๎อยํางไร  

187. ถ๎าคุณเพิ่ง prayed ภาวนานั้น แล๎วขอแสดงความยินดี  

188. คุณเพียงท าการตัดสินใจที่ส าคัญที่สุดของชีวิตของคุณ  

189. พระเยซูกลําววํา ถ๎าคุณสารภาพฉันกํอนผู๎ชาย ฉันจะสารภาพคุณกํอนก็  

190. ดังนั้น ถ๎าคุณสารภาพวํา เยซูคริสต์เป็นพระและ Savior ของคุณ ฉันต๎องการให๎คุณท าสามสิ่ง:  

191.    
192. number One: เริ่มต๎นเข๎ารํวมโบสถ์ที่เชื่อพระคัมภีร์ไบเบิลเป็น Word ของพระเจ๎า  

193. หมายเลขสอง: บอกอาจารย์วํา คุณเพ่ิงยอมเยซูคริสต์เป็นพระและ Savior ของคุณ  

194. หมายเลขสาม: รับในพระคัมภีร์ไบเบิล และอําน Gospel ของจอห์น ซึ่งจะชํวยให๎คุณท าความรู๎จักเยซู  

195.    
196. ให๎ฉันออกจากคุณกับความคิดสุดท๎ายที่หนึ่ง:  

197. ถ๎าคุณยอมรับพระเยซูพระเยซูเป็นพระและ Savior ของคุณ โลกนี้คือ นรกเทํานั้นที่คุณจะทราบวําเคย  

198. ถ๎าคุณไมํยอมรับพระเยซูพระเยซูเป็นพระและ Savior ของคุณ โลกนี้คือ สวรรค์เทํานั้นที่คุณจะทราบวําเคย  

199. ขอบคุณส าหรับการเฝ้าดู และขอขอบคุณส าหรับการปลํอยให๎ฉันพูด  

200.    
บ้าน 
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