
 

  
  

Tam 180: 
Andy Esche kişisel tanıklık, 

MissingPets.com kurucusu  
1. İsmim Andy Esche, missingpets.com kurucusu olduğunu.  
2. Hayatım süresince Tanrı beni insanların iki visions vermiştir.  
3. 1997'de ilk görme missingpets.com oldu  
4. İkinci görüş "Tam 180" 2004'te oldu.  
5. Sonraki birkaç dakika içinde her iki vizyonlar ele alınacaktır.  
6. Ancak, bu video ana amacı tam 180 vizyonu ile paylaşmaktır.  
7.    
8. 1997'de New Jersey benim çevresi ziyaret.  
9. Biz bize köpek aldı.  
10. Gerçek arazi aracı evlerinin gösteren ve arka kapısı açık bırakılmış.  
11. Biz ev için gösteren sonra döndü.  
12. Köpek açık kapı kaçtı.  
13. Biz bir kaç dakika arandı ve onu Alman çoban ile bulundu.  
14.    
15. Anasayfa sürüş sırasında ben orada gerekli telefon direkleri kennebunkport 

nakil daha eksik bulmak için daha iyi bir yolu pets olmasını gerçekleştirdi.  
16. Pennsylvania turnpike seyahat ederken Tanrı'nın bana vizyonu 

missingpets.com için on miles east of Harrisburg, Pennsylvania verdi.  
17. Vizyonu çok yoğun ve son sürümünü birkaç dakika oldu.  
18. Çünkü projeleri başlangıç ama asla tamamlama alışkanlığı vardı Tanrı bu 

yoğun yapılan inanıyoruz.  
19. Tanrı ben missingpets.com ile takip olduğunu emin olun istedim.  
20.    
21. İkinci görüş bu videoyu ana amacı budur.  
22. Tanrı bana vizyonu "Tamamlama için 180" 2004'te verdi.  
23. Babam için mahkumlar Cezaevi Bakanlık ile uzun yıllar boyunca ministered.  
24. Ben her zaman böyle bir şey yapmak istedim ama cesareti yoktu.  
25. 2004 Yılının ilkbaharında Cincinnati Winton yol aşağı otobüs sürme. Spring 

Grove Mezarlığı geçirilen gibi "yaz bu" Tanrı benim için söylemek hissettim.  
26.    
27. Benim Evrak Çantası dışında bazı kağıt yakaladı ve Tanrı onları bana verdi gibi 

sözcükleri yazmaya başladı.  
28. Çalışma var zamanına göre Tanrı bana "Tam 180" verdiği.  
29. "Tam 180" 180 saniye süren bir vaaz edilir.  
30. "Tam 180" amacı onlar ölmek, cennete gidecek emin insanlar yardımcı 

olmaktır.  
31.    
32. Ben "Tam 180" Cincinnati şehir İncil misyonu olarak birkaç yıl öğütledim.  
33. Ben öğütledim, her seferinde vaaz akışını kolaylaştırmak için küçük 

değişiklikler yapmak.  
34. 29 Mart 2006 tarihinde "Tam 180" daha fazla değişiklik gerekli hissettim.  
35. Şu andan itibaren ben sadece, Cumartesi gece hizmet diske yazdırın ve bu 



öğütlemek.  
36. Küçük Tanrı başka bir nedenle vaaz mükemmel biliyor muydunuz.  
37.    
38. Askeri yürüyüş 30th, 2006, hastanede babam çağırdı.  
39. O yıl kalp sorunları vardı.  
40. O koymak yeni kalp pili vardı.  
41. Cerrahi hala zayıf oldu.  
42. Herşey ama olumlu bir şey üzerinde odaklanan onun unutmayın onun sağlık 

sorunları konuşmak çalıştı.  
43. Ancak, bu kez işe yaramadı.  
44.    
45. Baba o o hastane dışında bu sefer yapmak için gidiyordu düşünüyorum didn't 

söyledi.  
46. Geçmişte, ben her zaman onun için yalvarmadım.  
47. Tanrı onu iyilesmektedir ve hastane dışında onu elde etmek ve her şey iyi 

olurdu.  
48. Ancak bu sefer yapmak olabilir.  
49. Ben yalvarmadım her zaman benim dua tavan bulunanlar ve durdurmak 

gibiydi.  
50.    
51. Son 8 yıldır telefon görüşmeleri gece, ortasında bana babam ölüyor çünkü iki 

saat hastaneye sürücü aldım.  
52. Telefonun rang her zaman burada ben atlamak noktası anladım.  
53. Sadece artık bunu olabilir.  
54. Dolayısıyla, bu kez Baba gidelim karar verdim.  
55.    
56. Ben onu sevdim ve mükemmel bir yaşam için ona teşekkür etti ben babam 

söyledi.  
57. Babam benim rol modeli ve kahraman oldu.  
58. Büyük hayat birlikte aldık.  
59. Hiç bitmemiş iş bana babam arasındaki nedenle birkaç kez bizim son 

konuşma aldık.  
60. Benim eşi ve oğlu telefonu teslim ve onlara bu onlar babam dünya üzerinde 

konuşmak son kez olduğunu düşündüm.  
61.    
62. Onlar onu sevdiğini ve onun için dua olduğunu söyledim.  
63. Onlar bana telefon eli. Babam bana hiç dedi son şey o beni, bana gurur aşık 

olduğunu ve o bana üzgün olmak istemiyordum oldu.  
64. Kendime "ne ben bunu gerekiyordu?" düşünce  
65. Ben zaten yeterli tavsiye için bir ömür boyu sordum hissettim çünkü ancak 

ben, kendim için tutulur.  
66. Bunun yerine, "Tamam" söyledim ve telefonu askıda kaldı.  
67.    
68. Ertesi gün ablam adı ve bana haber verdi.  
69. Babam vefat.  
70. Bir hemşire İncil ona Cuma sabahı okuyor, dedi.  
71. Birkaç dakika sonra aynı hemşire tarafından onun Oda yürüdük ve nasıl 

huzurlu o uyku fark ettim.  
72. Ancak, o onun kalp monitör baktım ve düz olduğunu fark ettim.  
73.    
74. Hemşire o gitti ve babam alin üzerinde bir öpücük verdi dedi.  
75. Hemşire o umut bizimle iyi olduğunu söyledi.  
76. Bana iyi olduğunu.  
77. Herkes bir öpücük hayatı yaşamış yol hak, babam oldu.  
78.    
79. Ağlayarak yatak kenarında oturmuş gibi bunu bana nasıl benzersiz olarak bu 

gün oluştu.  



80. Dünya üzerinde benim 41 yıl hakkında düşünce gibi: Anaokulu, küçük Lig 

beyzbol, lise, üniversite, evlilik ve fatherhood, ben aniden fark, Bugün ben 

şimdiye kadar yürüdük babam arkasını-vermedi yönlendiren benimle 

yeryüzündeki ilk günü oldu.  
81.    
82. Babamın cenaze sırasında çok zor, ancak nefes ağladı kez vardı.  
83. Ancak, hayatımın en zor gününü, ortasında Tanrı İstifa ve bana hayatımın en 

iyi süre verdi.  
84. Tanrı bana gücü ve babam bir okumaya cesaret verdi ve "Tamamlama ile 

180" birleştirilmiş.  
85. Tanrı hakkında her şeyi mükemmel inanılmaz, onun zamanlama dahil olup.  
86. "Tam 180" aşağıdadır.  
87.    
88. Sonraki 180 saniye ölmek, cennete herkes bu videoyu izlerken gidiyor emin 

olmak istiyorsanız.  
89. Şu anda sağlıklı olabilir ama bu gün biz tüm bizim ölüm yatakta biri olacaktır.  
90. Son bir nefes için mücadele.  
91. Biz bu dünyanın dışına kaymak ve sonraki gidin.  
92. Biz her yalnız Tanrı önce geçerli olur.  
93.    
94. Bu noktada, Tanrı bize cennet veya cehennem sonsuzluk için gönderir.  
95. Bize o gün için hazırlıklarına yardımcı olması için aşağıdaki hikaye kullanmak 

istiyorum.  
96. 1985 Yılında ben Diyabetik öğrendim.  
97. Benim günlük rutin bir parçası benim kan şekeri denetliyor.  
98.    
99. Benim parmak FASHION.  
100. Test şeridi taşma payı  
101. Ölçer sadık  
102. Benim kan şekeri ile metre yanıt  
103. Çoğu zaman bir test şeridi taşan zaman bir yanıt alıyorum.  
104. Ancak, bazen ben bir şerit taşma payı ve yanıt almak.  
105. Metre dışına sürer ve içinde çöp atmak zorunda.  
106.    
107. Bu 2 nedenleri korkutucu.  
108. Number One: Bunlar şeritler test çok pahalıdır.  
109. İki sayı: Ben kendimi kesin ve nedensiz bled.  
110. Metre yanıt vermiyor, İsa hatırlatıyor  
111.    
112. Neden? Hayatımın ilk 24 yıl boyunca ben yaşamış, düşünce ve konuştu 

şekilde Tanrı'nın kalbi kırdı çünkü.  
113. İsa İşkence çarmıha ve bunu bled ben ben ölmek ancak HE benden 

hiçbir yanıt sağlıyordu cennete gitmek için bir yol olabilir.  
114. Bu 24 yıl boyunca İsa, Hakkımda söylediler  
115. "As far as Andy Esche ilgili, ben hiçbir nedenle bled."  
116.    
117. Her sınama şeritler kutusunun üzerinde bir atma tarihi vardır.  
118. Atma tarihine göre kan yanıt yok, bunları tüm yine de atmak 

gerekiyordu olan  
119. Ben benim "Tarih atmak" İsa kan yanıt olmadan varmış, İsa beni 

atılmak.  
120. Neden? Orada olacaktır çünkü hiçbir şey kuzu'nın kitap on Judgment 

Day ne zaman Tanrı önce tek başına stand korunmama hayatın kaydedildi.  
121.    
122. Sınama şeritler gibi ben çok pahalı oldu.  
123. İncil ben fiyatı ile aldım diyor.  
124. Fiyat hayatı ve İsa Mesih'in kan oldu.  



125.    
126. Bu test şeridi bakmak ve ben, bir yanıt almak umut bled olduğunu 

görürsünüz.  
127. Benim kan yanıt vermedi, ancak bana yararsız olmasıdır.  
128. Metre dışına sürer ve içinde çöp atmak zorunda.  
129. Aynı şekilde, birçok kişi İsa hakkında bilmek veya İsa kan hakkında 

duymuştum.  
130. Ancak, "Yanıt için" İsa, orada olacak kan olması hiçbir şey sürece 

kuzu'nın kitap on Judgment Day ne zaman size standı Tanrı önce tek başına 

koruma hayatın kaydedildi.  
131. O gün tüm bize geliyor.  
132.    
133. John Bölüm 14 - İsa iki şey yapar: O bize cennetten bir resim veriyor 

ve bize nasıl gidilir söyler.  
134. John 14: 2 - 3  
135. O söyledi "benim baba Evi birçok konakları vardır:  
136. Ben size söylediler değil yani, eğer olsaydı.  
137. Ve orada bir yerde hazırlamak için gidin.  
138. Ve gider ve bir yer hazırlayın, ben tekrar gelmek ve kendimi alırsınız.  
139. Neredeyim böylece de olabilir.  
140.    
141. Dünya cennet içine birçok yolu vardır, ancak İsa'de JOHN 14: 6 

söylediklerini değil diyor.  
142. John 14: 6  
143. İsa dedi: yol, gerçek ve yaşam yaşıyorum: babası, dışında yoluyla ME 

hiç kimse gelir!  
144.    
145. Roma yol:  
146. Kitap Romalılar, Roma yol bilinen dört ayetler vardır. Ne demek budur:  
147.    
148. Romalılar 3: 23  
149. Herkes sinned ve Tanrı zafer kısa düşmüş.  
150.    
151. Romalılar 6: 23  
152. Günah cezası ölüm olan ancak Tanrı'nın sonsuz yaşam armağan.  
153.    
154. Romalılar 5: 8  
155. Tanrı bize onun sevgisi bu gösterir, biz çalışırken bile vardı 

günahkarlarından, Mesih bizim için öldü.  
156.    
157. Romalılar 10: 9  
158. "Lord İsa olduğunu ve Tanrı onu Ölü büyüdü kalbine iman ile ağız 

itiraf, size kaydedilmiş olacaktır"  
159.    
160. Ne kaydedilen?  
161. Hell kaydedildi.  
162. Tanrı'nın judgment kaydedilen  
163. God's wrath kaydedildi.  
164.    
165. Andy Esche İsmim olduğunu  
166. ve İsa Christ Lord ve kurtarıcı olduğunu itiraf.  
167. ve Tanrı ona Ölü yükseltilmiş inanıyoruz.  
168. Bu nedenle, ben ölmek, Tanrı'nın basit söz göre Romalılar 10: 9, ben 

cennete gidiyorum.  
169. Bugün İsa kan yanıt zamanı geldi!  
170.    
171. Herkes lütfen gözlerinizi kapatın  



172. Dünyanın önemli şeyler Hollywood, Washington ve New York 

gidiyorsun olduğunu düşünmek istiyor.  
173. Ancak Tanrı'nın gözleri, şimdi, sonraki 30 saniye içinde yapmak için 

neler görmek için bekleyen olduğunu garanti.  
174. Sonra bu videoyu izlerken ve yüzde 100 ölmek, cennete gidiyorsun 

emin olun isterseniz bu basit dua sonra beni tekrar:  
175.    
176. Aşağıda günahkâr'ın Namaz için Al İsa Christ Lord ve kurtarıcı olarak 

yani ölmek, cennete gidecek:  
177. Sevgili İsa,  
178. Ben sinned.  
179. Kendi yasaları kırık ve üzgünüm.  
180. Benim sins için lütfen beni affet.  
181. Benim Lord ve kurtarıcı olarak kabul ediyorum.  
182. Tanrı ' Ölü harekete geçirilen inanıyoruz.  
183. ve ben ölmek zaman beni cennet almak için güven.  
184. İsa, Amen eyvallah.  
185.    
186. Herkes lütfen gözlerini açmak?  
187. Bu Namaz, sonra tebrik sadece dua ise!  
188. hayatınızın en önemli karar sadece yaptık.  
189. İsa beni ADAM önce itiraf, ben, Tanrı önce itiraf dedi.  
190. İsa Christ Lord ve kurtarıcı olduğunu itiraf, yani, üç şey istiyorum:  
191.    
192. Number One: İncil Tanrı Word olarak bir kilise katılan başlatın.  
193. İki sayı: Michigan sadece İsa Christ Lord ve kurtarıcı olarak kabul 

anlaşılır.  
194. Üç sayı: bir İncil Al ve John İncil okuyun. İsa tanıyın yardımcı olacaktır.  
195.    
196. Son bir düşünce ile bırakın beni:  
197. İsa Christ Lord ve kurtarıcı olarak kabul ederseniz, bu hiç bilir yalnızca 

cehennem dünyadır.  
198. İsa Christ Lord ve kurtarıcı olarak kabul ederseniz, bu hiç bilir yalnızca 

cennet dünyadır.  
199. İzlemek için teşekkür ederiz ve konuşmak bana bildirdiğiniz için 

teşekkür ederiz.  
200.    

Giriş 
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