
 
 

 

 Viia 180:  
 Isiklikud tunnistused Andy Esche,  

 Asutaja MissingPets.com  

1.  Minu nimi on Andy Esche asutaja missingpets.com.  
2.  Käigus mu elu, Jumal on andnud mulle kaks visioone, et inimesi aidata.  
3.  Esimene nägemine oli missingpets.com 1997  
4.  Teine visioon "Complete 180" 2004.  
5.  Järgmisel hetk, ma arutada mõlema nägemused.  
6.  Kuid peamine eesmärk see video on jagada kogu 180 visiooni teiega.  
7.  
8.  Aastal 1997 olime külastanud minu Appivanhemmat New Jersey.  
9.  Meil oli koer meile.  
10.  Kinnisvaramaakler oli näidata oma majas ja lahkus tagasi värava avada.  
11.  Me tagastatud maja pärast näidata.  
12.  Koer põgenes läbi avatud värav.  
13.  Otsisime mõned minutid ning leidis talle saksa lambakoera.  
14.  
15.  Sõidu ajal kodus, sain aru, et tuli paremini leida kadunud lemmikloomadele 

kui postitad infolehti telefoni-postid.  
16.  Kuigi reisivad Pennsylvania Tullitie Jumal andis mulle nägemuse 

missingpets.com kümne miili ida Harrisburg.  
17.  Visioon oli väga tugev ja kestis paar minutit.  
18.  Ma usun, et Jumal tegi ta tugev, sest mul oli kombeks alustada projekte, kuid 

kunagi viimistlus neid.  
19.  Jumal tahtis veenduda, et ma järgida koos missingpets.com.  
20.  
21.  Teine visioon on põhieesmärk see video.  
22.  Jumal andis mulle nägemuse "Complete 180" 2004.  
23.  Mu isa teenis kuni kinnipeetavate kaudu vangla teenistus aastaid.  
24.  Ma olen alati tahtnud teha midagi sellist, kuid ei olnud julgust.  
25.  Aasta kevadel 2004, ma sõitis buss ette Winton maantee Cincinnati. Nagu 

möödunud Spring Grove Cemetery tundsin, et Jumal mulle ütlevad "Kirjuta 

selle alla".  
26.  
27.  Ma haarasin mõned paber välja mu kohver ja hakkas kirjutama sõnu nagu 

Jumal andis need mulle.  
28.  Selleks ajaks, kui sain tööle, Jumal oli andnud mulle "Complete 180".  
29.  "Täielik 180" on jutlus, mis kestab 180 sekundit.  
30.  Eesmärk "Complete 180" on aidata inimestel jälgida, et nad lähevad 

taevasse, kui nad surevad.  
31.  
32.  I kuulutas "Complete 180" on Linna evangeeliumi missiooni Cincinnati paar 

aastat.  
33.  Iga kord, kui ma jutlustas, tahaksin teha väikesi muudatusi teha jutlus voolu 

lihtsamaks.  



34.  On 29. märts 2006, ma tundsin, et "Kogu 180" vaja enam muudatusi.  
35.  Nüüdsest Ma tahan printida, sõita laupäeva õhtul hooldus ja jutlustab ta.  
36.  Little ma tean, et Jumal oli vormistatud jutluse mõnel muul põhjusel.  
37.  
38.  On 30. märts 2006, palusin oma isa haiglasse.  
39.  Tal oli probleeme südamega aastaid.  
40.  Tal oli uus südamestimulaatori panna sisse  
41.  Ta oli ikka veel nõrk operatsiooni.  
42.  Üritasin rääkida midagi vaid tema terviseprobleemid hoida meelt 

keskendunud midagi positiivset.  
43.  Kuid see ei töötanud sel ajal.  
44.  
45.  Isa ütles mulle, et ta ei usu, et ta ei kavatse teha seda haiglast seekord.  
46.  Varem olen alati palvetas tema eest.  
47.  Jumal ravib teda ja anna talle haiglast ja kõik oleks hästi.  
48.  Aga ma ei saanud seda teha seekord.  
49.  Iga kord, kui ma palvetas mu palved tundus Raivostua ja peatus.  
50.  
51.  Viimased 8 aastat, sain telefonikõned keset ööd, räägi mulle autot kahe tunni 

jooksul haiglasse, sest mu isa oli suremas.  
52.  Ta sai selle punktini, kus ma oleks hüpata iga kord, kui telefon heliseb.  
53.  Ma lihtsalt ei suutnud seda enam.  
54.  Seega, selle aja otsustasin ma Lase issi.  
55.  
56.  Ma ütlesin isale, et ma armastan teda ja tänas teda suure elu.  
57.  Mu isa oli minu eeskuju ja kangelane.  
58.  Meil oli hea elu koos.  
59.  Meil oli meie lõplik vestluses paar korda, nii ei olnud pooleliolevad küsimused 

minu ja mu isa.  
60.  Ma andsin telefoni oma abikaasa ja poja ja ütlesin neile, et ma arvasin, et 

see oli viimane kord, kui nad pöörduksid mu isa maa peal.  
61.  
62.  Nad ütlesid talle ta armastas teda ja oli siiralt teda.  
63.  Nad andis telefoni mulle.  Viimane asi, mida mu isa kunagi ütles mulle oli, et 

ta armastab mind, ta oli uhke ja et ta ei tahtnud mulle kurb.  
64.  Ma arvasin, et minu "Kuidas ma siis seda teha?"  
65.  Ma siiski hoida, et ennast, sest tundsin, et olin juba palus teda piisavalt nõu 

ühe eluea jooksul.  
66.  Selle asemel, ma ütlesin talle "okei" ja panin toru ära telefoni.  
67.  
68.  Järgmisel päeval mu õde helistas ja andis mulle uudis.  
69.  Minu isa oli suri.  
70.  Ta ütles, et õde luges Piibel teda reede hommikul.  
71.  Mõni hetk hiljem sama õde kõndis oma tuppa ja märkasin, kuidas 

rahumeelne ta magada.  
72.  Kuid ta vaatas tema süda jälgima ja märkasin, et see oli lame.  
73.  
74.  Õde ütles, et ta läks ja andis mu isa Suudlus laubale.  
75.  Õde ütles, et ta lootis, et oli okei siin.  
76.  See oli hea koos minuga.  
77.  Kui keegi väärib suudlus kuidas ta elas oma elu, see on mu isa.  
78.  
79.  Nagu ma olen istunud pool voodi nutt, see juhtus minuga kui ainulaadne see 

päev oli.  
80.  Nagu ma arvasin, minu 41 aastat maa peal, lasteaed, Little League pesapalli, 

keskkool, kõrgkool, abielu ja isadus, ma äkki aru, et täna oli esimene päev 

ma kunagi kõndis maa peal, et mu isa ei suudad seda minuga .  



81.  
82.  Kui ma isa matustel oli kordi, et ma karjus nii kõvasti, ma vaevu hingata.  
83.  Ent keset kõige raskem päev mu elus, Jumal astus ja andis mulle BEST hetk 

minu elus.  
84.  Jumal andis mulle jõudu ja julgust, et lugeda austust mu isa ja kombineeritud 

seda "Complete 180".  
85.  Kõike Jumal on täiuslik ja hämmastav, kaasa arvatud tema ajastus.  
86.  Järgmine "Complete 180".  
87.  
88.  Järgmisel 180 sekundit, ma tahan veenduda, et kõik vaatavad seda videot 

läheb taevasse, kui sa sured.  
89.  Teil võib olla terve just nüüd, kuid üks neist päevadest, me kõik meie surma 

voodi.  
90.  Me võitlus viimane hingus.  
91.  Me lipsahtamaan sellest maailmast ja minna järgmisel aastal.  
92.  Me iga iseseisev Jumala ees.  
93.  
94.  Sel hetkel, Jumal saadab meid taevasse või põrgusse igavesti.  
95.  Soovin kasutada järgmist lugu, mis aitab valmistab meid ette, et päeval.  
96.  Aastal 1985, sain ma diabeetik.  
97.  Osa minu igapäevane töö on kontrollida oma vere suhkrusisaldust.  
98.  
99.  I müks mu sõrme.  
100.  I bleed kohta testiliuska  
101.  I stick see meeter  
102.  Arvesti vastab minu veresuhkur  
103.  Enamik aeg, mil ma verejooksu kohta testriba, saan vastuseks.  
104.  Siiski, mõnikord ma verejooksu kohta ribad ja saada mingit vastust.  
105.  Ma pean võtma seda läbi mõõturi ja viska see prügikasti.  
106.  
107.  See on heidutav 2 põhjustel.  
108.  Number üks: Need testiliuskat on väga kallid.  
109.  Number kaks: ma lõikasin ise ja veretustatud mingit põhjust.  
110.  Kui arvesti ei reageeri, siis see meenutab Jeesuse Kristuse  
111.  
112.  Miks?  Kuna esimese 24 aastat oma elust, kuidas ma elanud, mõelnud 

ja rääkis murdis Jumala südames.  
113.  Jeesus oli piinatud, risti, ja veretustatud ma, et ma oleks võinud tee 

taevasse kui ma suren, kuid ta oli saada ei vastanud mulle.  
114.  Jooksul need 24 aastat, Jeesus oleks öelnud, et minust  
115.  "Mis puutub Andy Esche, siis ma veretustatud mingit põhjust."  
116.  
117.  Iga kasti testiliuskat on vette tagasi laskmise kuupäevast.  
118.  Kui te ei allu vere viskama kuupäev, siis peaksid viskama need kõik 

ära niikuinii  
119.  Kui mul oli jõudnud minu "Loobu sõnad" ilma vastates verest Jeesus 

Kristus, Jeesus oleks visatud mind ära.  
120.  Miks?  Sest seal oleks midagi registreeritud Lamb raamat inimelude 

kaitseks mind otsus päeval, mil jään üksi Jumala ees.  
121.  
122.  Nagu testiliuskat, olin väga kallid.  
123.  Piibel ütleb, et mul oli ostetud hinnaga.  
124.  Hind oli elu ja vere Jeesuse Kristuse.  
125.  
126.  Te võite vaadata seda testi ribad, ja vaata, et ma veretustatud selle 

kohta, lootes saada vastust.  
127.  Siiski, kuna ta ei vastanud minu veri, see on kasutu mulle.  



128.  Ma pean võtma seda läbi mõõturi ja viska see prügikasti.  
129.  Samuti on paljud inimesed teavad Jeesuse või kuulnud Jeesuse veri.  
130.  Aga kui te "vastuseks" Jeesuse verd, siis tuleb midagi registreerida 

Lamb raamat elu kaitsta Teid Judgment Day seistes üksi Jumala ees.  
131.  See päev on tulemas meie kõigi jaoks.  
132.  
133.  Johannese 14. peatükk - Jeesus ei kahte asja: Ta annab meile pildi 

taevasse ja ütleb meile, kuidas sinna jõuda.  
134.  Johannese 14:2-3  
135.  Ta ütles "Minu Isa majas on palju Maja:  
136.  Kui see nii ei oleks, oleksin teile rääkinud.  
137.  Ja ma sinna minna valmistada koht.  
138.  Ja kui ma lähen ja valmistada koht teile, tulen ma jälle tagasi, ja 

saada teie juurde ise.  
139.  Nii et kui ma olen, siis võib ka.  
140.  
141.  Maailm ütleb, et on mitmeid viise taevasse, aga see pole see, mida 

Jeesus ütles Johannese 14:6.  
142.  Johannese 14:6  
143.  Jeesus ütles: "Mina olen tee, tõde ja elu: ükski mees tuleb juurde isa, 

muidu kui minu kaudu!  
144.  
145.  Roman maantee:  
146.  Raamatus roomlased on neli salmi tuntud Roman maantee.  See, mida 

nad ütlevad:  
147.  
148.  Roomlastele 3:23  
149.  Igaühel on pattu teinud ja vastanud Jumala auks.  
150.  
151.  Roomlastele 6:23  
152.  Karistus patu eest on surm, aga Jumala armuand on igavene elu.  
153.  
154.  Ro 5:8  
155.  Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, isegi kui me olime 

patused, Kristus suri meie eest.  
156.  
157.  Roomlastele 10:9  
158.  "Kui sa tunnistama oma suuga, et Jeesus on Issand, ja sa usud oma 

südames, et Jumal võttis ta surnuist, siis salvestatakse"  
159.  
160.  Salvestatud millest?  
161.  Päästa neetud.  
162.  Salvestatud Jumala kohtuotsus  
163.  Salvestatud Jumala viha.  
164.  
165.  Minu nimi on Andy Esche  
166.  ja ma tunnistan, et Jeesus Kristus on minu Issand ja Päästja.  
167.  ja ma usun, et Jumal võttis ta surnuist.  
168.  Seetõttu, vastavalt Jumala lihtne lubadus Roomlastele 10:9, kui ma 

suren, lähen taevasse.  
169.  Reageerimiseks vajaliku aja verd Jeesus Kristus on TÄNA!  
170.  
171.  Kas kõik sulgege silmad  
172.  Maailm tahab, et te arvate, et olulised asjad on Hollywood, 

Washingtonis ja New Yorgis.  
173.  Aga ma garanteerida, et Jumala silmad on teil praegu, ootamata, et 

näha, mida te kavatsete teha järgmise 30 sekundi jooksul.  



174.  Kui te vaatate seda videot ja te soovite teha 100 protsenti kindel, et 

sa lähed taevasse, kui sa sured, siis korrata seda lihtsat palvet minu järel:  
175.  
176.  Allpool on Sinner's Prayer saada Jeesus Kristus on Issand ja Päästja 

nii et sa taevasse, kui sa sured:  
177.  Kallis Jeesus,  
178.  Ma olen pattu teinud.  
179.  Ma murdsin oma seadused, ja ma vabandan.  
180.  Palun andeks minu patud.  
181.  Ma olen nõus teile oma Issand ja Päästja.  
182.  Usun Jumalasse tõstatatud teil surnud.  
183.  ja ma usaldan sind, et mind taevasse kui ma suren.  
184.  Tänan teid Jeesuse nimel, aamen.  
185.  
186.  Kas kõik palun silmad lahti?  
187.  Kui sa just palvetanud, et palves, siis Palju õnne!  
188.  sa oled teinud kõige tähtsa otsuse oma elus.  
189.  Jeesus ütles, kui te mind tunnistab enne mees, ma tunnistama teie 

Jumala ees.  
190.  Seega, kui sa tunnistama, et Jeesus Kristus on sinu Issand ja Päästja, 

ma tahan et sa kolm asja:  
191.  
192.  Number üks: Start käivad kirikus, kes usub, et Piibel on Jumala sõna.  
193.  Number kaks: Rääkige kirikuõpetaja, et sa lihtsalt vastu Jeesuse 

Kristuse oma Issanda ja Päästja.  
194.  Number kolm: Võta Piibel ja lugeda Johannese evangeelium.  See 

aitab teil tutvuda Jeesus Kristus.  
195.  
196.  Lubage mul puhkust teile veel ühe mõtte:  
197.  Kui te vastu Jeesuse Kristuse oma Issanda ja Päästja, see maailm on 

ainult kurat te kunagi teada.  
198.  Kui te ei nõustu Jeesuse Kristuse oma Issanda ja Päästja, see maailm 

on ainult taevas sa kunagi teada.  
199.  Täname vaadates ning Täname ma räägin.  
200.  

 Kodu  
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