
 

A teljes 180: 

Andy Esche, 
személyes 

bizonyságtétele 
MissingPets.com 

alapítója  
1. A nevem Andy 

Esche, 

missingpets.com 

alapítója.  
2. Az én-m élet 

folyamán Isten 

adta nekem két 

látomás, hogy 

segítsen az 

embereknek.  
3. Az első vision 

missingpets.com 

volt, 1997-ben  
4. A második vision a 

"teljes 180" volt a 

2004-ben.  
5. A következő 

néhány pillanatig 

én megvitatják 

mindkét 

Látomások.  
6. Azonban ezt a 

videót a fő célja, 

hogy ossza meg a 

teljes 180 látás.  
7.    
8. 1997-Ben mi volt 

látogató én a 

törvényi, New 

Jersey-ben.  
9. Mi történt a kutya 

velünk.  
10. Az ingatlanügynök 

mutatja házba, és 

a hátsó kapu 

nyitva maradt.  
11. Mi vissza a ház a 

Megjelenítés után.  
12. A kutya megjelölni 

a nyitott kapu 

keresztül.  



13. Mi a keresett 

néhány percig, és 

talált neki egy 

német juhász.  
14.    
15. Miközben otthon 

vezetői, rájöttem, 

hogy ott szükség 

lehet egy jobb út-

hoz talál a hiányzó 

könyvelési fliers-

telefon pólusok, 

mint pets.  
16. Rövid idő 

utazótáska, a 

Pennsylvania 

turnpike, Isten 

adta nekem a 

látás a 

missingpets.com 

keletre, 

Harrisburg, 

Pennsylvania tíz 

mérföldre.  
17. A vision nagyon 

intenzív és 

legfrissebb volt 

egy pár percig.  
18. Azt hiszem, hogy 

Isten tette 

intenzív mert én, 

hogy a szokás, 

kezdve a 

projektek, de soha 

nem befejező 

őket.  
19. Isten akart, 

győződjön meg 

arról, hogy I 

would follow-a 

missingpets.com.  
20.    
21. A második látás ez 

a videó a fő célja.  
22. Isten adta nekem 

a vision a "teljes 

180" a 2004-ben.  
23. Atyám sok éven 

keresztül a 

börtönben 

Minisztérium 

fogvatartottak, 

hogy szolgáltak.  
24. Én mindig 

kívánatos-hoz 

csinál valami 

ilyesmi, de nem 

volt bátorsága.  



25. A 2004 tavaszi én 

volt Lovaglás a 

busz a Cincinnati 

Winton úton. Mint 

mi átadott Spring 

Grove temető, 

úgy éreztem, 

Isten, azt 

mondják, hogy 

nekem "Ír ez".  
26.    
27. Én néhány 

papírlapot 

megragadta az 

én-m táska, és 

kezdett, a szavak 

írása, mint Isten 

adta nekem.  
28. Az az idő, én 

kapott-hoz 

dolgozik Isten 

adta nekem a 

"teljes 180".  
29. A "teljes 180" egy 

olyan prédikáció, 

hogy 180 

másodpercig tart.  
30. A "teljes 180" 

célja, hogy 

segítsen az 

embereknek, 

győződjön meg 

arról, hogy azok 

megyek a 

mennyben, 

amikor 

meghalnak.  
31.    
32. Pár évvel 

prédikáltam a 

"teljes 180" a 

város evangélium 

missziója 

Cincinnati.  
33. Minden 

alkalommal, 

amikor 

prédikáltam, 

kisebb 

változtatások a 

prédikáció 

áramlási 

könnyebb lenne 

készítek.  
34. 2006. Március 29 

úgy éreztem, 

hogy a "teljes 

180" szükséges-e 



további módosítás 

nem.  
35. Mostantól kezdve 

volna csak 

nyomtatott 

formában, a 

szombat este 

szolgáltatás 

meghajtó és 

prédikálják meg.  
36. Kicsit tett én 

tudom, hogy Isten 

volt tökéletes a 

prédikáció más 

okból.  
37.    
38. 2006. Március 30. 

a hívtam atyám a 

kórházban.  
39. Évig volt a szív 

problémák.  
40. Ő volt betesz új 

szívritmus-

szabályozótól.  
41. Ő még mindig 

gyenge volt a 

műtét.  
42. Próbáltam, de 

semmit a saját 

egészségügyi 

problémák tartani 

az agyában, 

valami pozitív 

összpontosított 

beszélni.  
43. Azonban ebben az 

időben ez didnt ' 

dolgozik.  
44.    
45. Apa azt mondta 

nekem, hogy ő 

nem hiszem, ő 

volt haladó annak 

érdekében, hogy a 

kórházban az 

ebben az időben.  
46. A múltban mindig 

imádkoztam érte.  
47. Isten lenne 

gyógyít neki, és 

szálljon vele a 

kórházba, és 

mindent lenne jó.  
48. De nem sikerült, 

csinál ez ebben az 

időben.  
49. Minden 

alkalommal, 



amikor 

imádkoztam, my 

prayers úgy tűnt, 

hogy a hit a felső 

határt, és megáll.  
50.    
51. Az elmúlt 8 évben 

kaptam az éjszaka 

közepén 

telefonhívásokat 

elmondja nekem, 

hogy a meghajtó 

két óra a 

kórházban, mert 

az apám volt 

haldokló.  
52. Ez a pont, ahol én 

akar ugrik minden 

alkalommal, 

amikor a telefon 

csengetett kapott.  
53. Én csak nem 

tudott csinál ez 

anymore.  
54. Ezért ez az idő, 

úgy döntött, hogy 

engedje el az apa.  
55.    
56. Az apám azt 

mondtam, hogy 

Szerettem őt, és 

megköszönte neki 

a nagy élet.  
57. Az apám volt az 

én-m modell és a 

hős.  
58. Mi volt a nagy élet 

együtt.  
59. Mi volt a végső 

beszélgetés 

néhány 

alkalommal, így 

nem Elvarratlan 

közötti nekem, és 

az apám volt.  
60. Azt a telefon 

átadni az én-m 

felesége és fia, és 

mondtam nekik, 

hogy azt hittem, 

ez volt az utolsó 

alkalom lenne 

beszélgetnek 

atyám a földön.  
61.    
62. Mondták neki 

szerette őt, és a 

imádkozik voltak 



neki.  
63. Azok át a telefon 

nekem. Apám 

valaha azt mondta 

nekem, az utolsó 

dolog volt, hogy ő 

szerette nekem, 

én büszke volt, és 

hogy ő nem akar 

nekem, hogy 

szomorú.  
64. Azt hittem, én 

magam, hogy 

"hogyan vagyok 

én feltételezett-

hoz csinál amit?"  
65. Azonban tartottam 

meg magamnak, 

mert úgy éreztem, 

volt már 

megkérdeztem, 

elég tanácsot 

részére egy 

életidő.  
66. Ehelyett azt 

mondta neki 

"rendben van", és 

letette a telefont.  
67.    
68. A következő nap, 

húgom hívott, és 

adott nekem a 

híreket.  
69. Az apám telt el.  
70. Azt mondta, hogy 

a nővér volt 

olvasó a Biblia 

neki péntek 

reggel.  
71. Később, néhány 

percet az 

ugyanazon a 

nővér sétált által 

saját szoba, és 

észrevettem, 

hogyan békés ő 

volt alszik.  
72. Azonban ő nézett 

saját szíve 

monitor, és 

észrevettem, hogy 

nem volt lapos.  
73.    
74. A nővér azt 

mondta, ő ment, 

és adta az apám 

egy csókot a 

homlok-on.  



75. A nővér azt 

mondta, ő azt 

remélte, hogy volt 

rendben van 

velünk.  
76. Finom velem volt.  
77. Ha akárki 

megérdemelt 

részére a út élete 

élt egy csók, az 

apám volt.  
78.    
79. Leült az ágy, sírás 

szélén, ahogy ez 

történt számomra 

hogyan egyedi 

ezen a napon volt.  
80. Ahogy én 

gondoltam én 41 

év a földön: 

óvoda, little 

league baseball, 

középiskolai, 

főiskolai, házasság 

és apaságának, 

hirtelen rájöttem 

a ma volt az első 

nap valaha ment a 

földön, hogy 

atyám nem séta 

ez velem.  
81.    
82. Során az apám 

temetés voltak 

idők, hogy azt 

kiáltotta, tehát 

kemény, could 

alig lélegezni.  
83. Azonban a 

közepén a 

legnehezebb nap 

az életemben, 

Isten közbelépett 

és adott nekem a 

legjobb pillanat az 

életemben.  
84. Isten adta nekem 

az erőt és a 

bátorságot ahhoz, 

hogy olvassa el a 

tribute atyám, és 

ez kombinálva a 

"teljes 180".  
85. Mindent Isten, 

tökéletes és 

csodálatos, 

beleértve a 

időzítése.  



86. A következő a 

"kiegészít 180".  
87.    
88. A következő 180 

másodperc 

szeretné 

győződjön meg 

arról, hogy 

mindenki nézi ezt 

a videót van 

haladó ég, amikor 

Ön die.  
89. Előfordulhat, hogy 

egészséges most, 

de az egyik ezek a 

napok, mi minden 

lesz a saját halálát 

ágy.  
90. Mi fog küzdelem 

az egyik utolsó 

lélegzet.  
91. Mi lesz ezen a 

világon a 

csomagjegyzék és 

bemegy a 

következő.  
92. Fog minden állunk 

egyedül Isten 

előtt.  
93.    
94. Ezen a ponton 

Isten küld minket 

ég és pokol az 

örökkévalóság.  
95. Azt szeretném, 

hogy segítségével 

a következő 

történet 

felkészülés 

nekünk ez a nap.  
96. 1985-Ben én 

találtam ki volt 

cukorbeteg.  
97. Az én-m napi rutin 

része, az én-m 

vércukorszint 

ellenőrzi.  
98.    
99. Én piszkálni az 

ujjam.  
100. Én egy 

vizsgálati csík a 

kifutó  
101. Én 

maradok a mérő  
102. A mérő 

válaszol-val az én-

m vércukorszint  



103. Legtöbbje 

a idő mikor én egy 

vizsgálati szalag, 

a kifutó kap 

választ.  
104. Azonban 

néha én egy 

szalag a kifutó, és 

nem választ kap.  
105. Van, vegye 

ki a mérő, és az a 

kukába dobja azt.  
106.    
107. Ez 

bosszantó 2 okok 

miatt.  
108. Number 

One: Ezek teszt 

csíkok nagyon 

drágák.  
109. Két szám: 

én magam vágott 

és bled okból 

nem.  
110. A mérő 

nem válaszol, 

amikor Jézus 

Krisztus 

emlékezteti  
111.    
112. miért? 

Mivel az életem 

első 24 év I élt, 

gondoltam, és 

beszélt az utat 

tört Isten 

szívében.  
113. Jézus 

megkínozták volt, 

crucified és bled, 

így azt, hogy 

olyan módon 

menjen a 

mennyben, 

amikor I die, de a 

HE volt szerzés 

nem válasz-ból 

nekem is van.  
114. E 24 év 

során Jézus tudta 

azt mondta, rólam  
115. "Illetően 

Andy Esche 

érintett, én bled 

részére nem ok."  
116.    
117. Minden 

vizsgálati sávok 



dobozán van egy 

elvet dátumot.  
118. Ha a vér 

nem válaszol a 

discard dátum 

szerint, 

feltételezhetően 

dobja őket minden 

egyébként  
119. Ha volt 

elértem az én-m 

"elvetése dátuma" 

nélkül válaszol a 

Jézus Krisztus 

vére, Jézus volna 

van kidobni 

nekem.  
120. miért? 

Mivel nem lenne 

semmi sem rögzíti 

a bárány 

megvédeni engem 

az ítélet napján, 

mikor én állni 

egyedül Isten 

előtt, hogy az élet 

könyve.  
121.    
122. A vizsgálati 

szalagok, mint én 

voltam, nagyon 

drága.  
123. A Biblia azt 

mondja, hogy én 

vettem egy ár.  
124. A ár volt, 

az élet és a vér, 

Jézus Krisztus.  
125.    
126. Nézd meg 

a vizsgálati 

szalag, és lásd, 

hogy én bled, 

abban a 

reményben, hogy 

választ.  
127. Azonban 

én a vér nem 

válaszol, mert a 

haszontalan 

számomra.  
128. Van, vegye 

ki a mérő, és az a 

kukába dobja azt.  
129. Hasonlókép

pen a sok ember 

tudni Jézus, vagy 

már hallott a vér, 



Jézus.  
130. Kivéve, ha 

Ön "Válasz A" a 

vér, Jézus, ott 

akarat kell semmi, 

de az élet 

védelme, az ítélet 

napján, amikor 

állni Isten előtt 

egyedül a bárány 

könyvben 

rögzített.  
131. Azon a 

napon jön, 

mindannyiunk 

számára.  
132.    
133. John 

fejezet az 14 - 

Jézus nem két 

dolog: Ő ad 

nekünk egy képet, 

az ég, és 

elmondja, hogyan 

juthat el.  
134. János 14: 

2 - 3  
135. Azt mondta 

"az én Atyám 

házában vannak 

sok kúriák:  
136. Ha nem 

így, azt mondtam 

el.  
137. És ott 

megy a készítsen 

egy hely az Ön 

számára.  
138. És ha 

megyek, és 

készítsen egy hely 

az Ön számára, én 

akarat jön újra, és 

kapja meg nektek, 

magam.  
139. Annak 

érdekében, hogy 

hol vagyok, is 

lehet.  
140.    
141. A világ azt 

mondja, vannak 

sok ways a 

mennybe, de ez 

nem mi Jézus azt 

mondta, JOHN 14: 

6.  
142. János 14: 



6  
143. Jézus azt 

mondta: én 

vagyok az út, az 

igazság, és az 

élet: senki nem 

jön az Atyához, 

kivételével 

THROUGH ME!  
144.    
145. A római 

Road:  
146. A rómaiak 

könyvben vannak 

négy verset a 

római Road néven 

ismert. Ez, ők 

mond:  
147.    
148. Római 3: 

23  
149. Mindenki 

bűnt követtek el, 

és Isten 

dicsőségét, 

csökkent.  
150.    
151. Római 6: 

23  
152. A büntetés 

az bűn a halál, de 

Isten ajándéka az 

örök élet.  
153.    
154. A rómaiak 

5: 8  
155. Isten 

szeretetét 

számunkra ez 

bizonyítja, még 

akkor is, 

miközben mi volt 

a bűnösök, 

Krisztus meghalt a 

számunkra.  
156.    
157. A rómaiak 

10: 9  
158. "Ha azt 

vallja a szájjal, 

hogy Jézus az Úr, 

és úgy gondolja a 

szívedben, hogy 

Isten felvetett őt a 

halálból, akkor a 

program menti"  
159.    
160. Megtakarít



ott-ból mi?  
161. Menti a 

pokol.  
162. Az isteni 

ítélet mentett  
163. Megtakarít

ott-ból Isten 

haragját.  
164.    
165. A nevem 

Andy Esche  
166. és 

bevallom, hogy 

Jézus Krisztus az 

én-m úr és 

Megváltó.  
167. és azt 

hiszem, hogy 

Isten felvetett őt a 

halálból.  
168. Ezért 

szerint, hogy Isten 

egyszerű ígérete a 

rómaiak 10: 9, 

amikor meghal 

után, én megyek 

a mennyben.  
169. Az idő, 

hogy Jézus 

Krisztus vére 

válaszolni van ma!  
170.    
171. Azt 

mindenki zárja a 

szemét  
172. A világ azt 

akarja, hogy 

hiszem, hogy a 

fontos dolog van 

haladó-ra 

Hollywood, 

Washington és 

New York.  
173. De azt 

garantálja, hogy 

Isten szemében az 

Ön éppen most 

arra vár, hogy 

lásd, mit fogsz 

csinálni a 

következő 30 

másodpercen 

belül.  
174. Ha ön néz 

ez video, és 

győződjön meg 

arról, hogy 

megyek, hogy ég, 



amikor Ön die 100 

százalék szeretne, 

majd ismételje 

meg ezt az 

egyszerű imát 

nekem után:  
175.    
176. Alul van a 

Sinner Prayer 

Jézus Krisztus 

fogadás Urunk és 

Szabadítónk, így 

Ön fog menni ég, 

die amikor:  
177. Kedves 

Jézus,  
178. Én el bűnt.  
179. I. van 

törve a 

jogszabályok, és 

sajnálom.  
180. Kérlek, 

bocsáss meg a 

bűneimre.  
181. Elfogadom, 

mint az én-m úr 

és Megváltó.  
182. Azt hiszem, 

Isten felvetett a 

halálból.  
183. és én hisz 

ön-hoz kap én 

mennybe amikor I 

die.  
184. Köszönjük, 

hogy Jézus, 

Ámen.  
185.    
186. Azt 

mindenki legyen 

szíves nyit a 

szemét?  
187. Ha Ön csak 

imádkozott az 

imádság, majd 

Gratulálunk!  
188. a 

legfontosabb 

döntés az életed 

csak tettünk.  
189. Jézus azt 

mondta, ha Ön 

vallanom ember 

előtt, fog bevallom 

meg Isten előtt.  
190. Így ha 

vallanom, hogy 

Jézus Krisztus-e a 



Urunk és 

Szabadítónk, azt 

akarom, három 

dologra:  
191.    
192. Number 

One: Start, egy 

templom, amely 

úgy véli a Biblia 

Isten igéje való 

részvétel.  
193. Szám 2: 

Mondd a lelkész 

csak a Urunk és 

Szabadítónk, 

Jézus Krisztus 

elfogadott.  
194. Három 

szám: Kap a 

Biblia, és olvassa 

el a János 

evangélium. Ez 

segít megismerni 

a Jézus Krisztus.  
195.    
196. Hadd 

hagyjuk azt egy 

végső gondolat:  
197. Ha 

elfogadja a Urunk 

és Szabadítónk, 

Jézus Krisztus, ez 

a világ a egyetlen 

pokol valaha tudni 

fogja.  
198. Ha nem 

fogadja el a Urunk 

és Szabadítónk, 

Jézus Krisztus, ez 

a világ a egyetlen 

Menyország 

valaha tudni fogja.  
199. Köszönjük, 

hogy figyeli, és 

Köszönjük, hogy 

értesített engem 

beszélni.  
200.    

Otthoni  
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