
 
 

 

 

 Ang Complete 180:  

 Ang pinagmulan ng patotoo Andy Esche,  
 Founder ng MissingPets.com  

1.  Ang pangalan ko ay Andy Esche, tagapagtatag ng missingpets.com.  
2.  Habang ang mga kurso ng aking buhay, ang Diyos ay nagbigay sa akin ng 

dalawang visions upang makatulong sa mga tao.  
3.  Ang unang pangitain ay missingpets.com noong 1997  
4.  Ang ikalawang pangitain ay ang "Complete 180" sa 2004.  
5.  Sa susunod na ilang sandali, ako ay pag-usapan ang pareho visions.  
6.  Gayunman, ang pangunahing layunin ng video na ito ay upang ibahagi ang 

kumpletong 180 paningin sa iyo.  
7.  
8.  Sa 1997, tayo ay pagbisita sa aking mga in-batas sa New Jersey.  
9.  Kinuha namin ang mga aso sa amin.  
10.  Ang real state agent ay nagpapakita ng kanilang mga bahay at iniwan ang 

back gate bukas.  
11.  Kami bumalik sa bahay matapos ang ipinapakita.  
12.  Ang aso nakatakas sa pamamagitan ng bukas na gate.  
13.  Hinanapan namin para sa isang ilang minuto at nakita niya na may isang 

Aleman Shepherd.  
14.  
15.  Habang nagmamaneho bahay, ko nabatid na may kailangan upang maging 

isang mas mabuting paraan upang mahanap ang mga nawawalang alagang 

hayop kaysa sa pag-post ng fliers sa mga poles ng telepono.  
16.  Habang naglalakbay sa tarangkahan Pennsylvania, ang Diyos ay nagbigay sa 

akin ang paningin para sa missingpets.com sampung milya silangan ng 

Harrisburg, Pennsylvania.  
17.  Paningin ay lubhang napakalaki at tumagal ng ilang minuto.  
18.  Naniniwala ako na ang Diyos na ginawa ito ng matinding dahil ako ay isang 

ugali ng pagsisimula ng proyekto, ngunit hindi pagtatapos sa kanila.  
19.  Ginusto ng Diyos upang matiyak na Gusto ko sundin sa pamamagitan ng may 

missingpets.com.  
20.  
21.  Ang ikalawang paningin ay ang pangunahing layunin ng video na ito.  
22.  Ibinigay ng Diyos sa akin ang paningin para sa "Complete 180" sa 2004.  
23.  Ang aking ama ministered sa mga inmates sa pamamagitan ng ministeryo ng 

bilangguan para sa maraming taon.  
24.  Ako laging nais na gawin ng isang bagay na tulad ng, ngunit hindi magkaroon 

ng lakas ng loob.  
25.  Sa Spring ng 2004, ako ay nakasakay sa bus down Winton kalye sa 

Cincinnati. Bilang namin ang lumipas Spring Grove sementeryo, nadama ko 

ang sinasabi ng Diyos sa akin "Sumulat na ito down".  
26.  



27.  Ako grabbed ilang papel sa labas ng aking portpolyo at sinimulan ang 

pagsulat ng mga salita ng Diyos ay nagbigay ito sa akin.  
28.  Sa oras na ang nakuha ko sa trabaho, ang Diyos ay ibinigay sa akin ang 

"Complete 180".  
29.  Ang "Complete 180" ay isang sermon na nagtatagal ng 180 segundo.  
30.  Ang layunin ng "Complete 180" ay upang matulungan ang mga tao tiyakin na 

sila ay pumunta sa langit kapag mamatay sila.  
31.  
32.  Ipinangaral ko ang "Complete 180" sa Lungsod ng Ebanghelyo Mission sa 

Cincinnati para sa isang pares ng mga taon.  
33.  Sa bawat oras na ipinangaral ko, nais kong gumawa ng maliit na pagbabago 

sa gawin ang mga sermon daloy ng mas madali.  
34.  Sa Marso 29, 2006, nadama ko na ang "Complete 180" kinakailangang mas 

walang pagbabago.  
35.  Mula ngayon, Gusto ko lang i-print ito, drive sa serbisyo sa Sabado gabi at 

ipangaral ito.  
36.  Little alam ko na ang Diyos ay perfected ang sermon para sa ibang dahilan.  
37.  
38.  Sa Marso 30, 2006, tinatawag na ako ng aking ama sa ospital.  
39.  Siya ay nagkaroon ng problema sa puso para sa taon.  
40.  Siya ay nagkaroon ng isang bagong peysmeyker ilagay in  
41.  Siya ay mahina pa rin mula sa operasyon.  
42.  Ako tried sa makipag-usap tungkol sa anumang bagay ngunit ang kanyang 

mga problema sa kalusugan upang panatilihin ang kanyang isip na nakatutok 

sa mga bagay na positibo.  
43.  Gayunman, hindi ito ang trabaho oras na ito.  
44.  
45.  Tatay Sinabi sa akin na hindi niya naisip na siya ay pagpunta sa gawin ito sa 

labas ng ospital sa oras na ito.  
46.  Sa nakaraan, ako ay palaging nanalangin para sa kanya.  
47.  Diyos ay gumagaling sa kanya at kumuha sa kanya sa labas ng ospital at 

lahat ng bagay ay pagmultahin.  
48.  Ngunit hindi ko maaaring gawin ito sa oras na ito.  
49.  Sa bawat oras na ako ay nanalangin, ang aking panalangin tila magalit at 

itigil.  
50.  
51.  Para sa huling 8 taon, ako ay nakatanggap ng tawag sa telepono sa gitna ng 

gabi, na nagsasabi ako sa drive ng dalawang oras sa ospital dahil ang aking 

tatay ay naghihingalo.  
52.  Ito got sa point na kung saan ang Gusto ko tumalon sa bawat oras na ang 

telepono rang.  
53.  Ko na lang ay hindi maaaring gawin ito anymore.  
54.  Kaya, oras na ito, ako ay nagpasya na halina ng tatay.  
55.  
56.  Sinabi ko ang aking ama na aking iniibig sa kanya at Thanked sa kanya para 

sa isang magandang buhay.  
57.  Ang aking ama ay ang aking mga papel na modelo at bayani.  
58.  Kami ay nagkaroon ng isang magandang buhay na magkasama.  
59.  Kami ay nagkaroon ng aming huling pag-uusap ng ilang beses, kaya walang 

magaspang na pang-negosyo sa pagitan ng akin at sa aking ama.  
60.  Kamay ko ang telepono sa aking asawa at anak na lalaki at sinabi sa kanila 

na Akala ko ito ay ang huling oras na sila makipag-usap sa aking tatay sa 

lupa.  
61.  
62.  Sinabi nila sa kanya sila minamahal siya at ang pagdarasal para sa kanya.  
63.  Sila kamay ang telepono sa akin.  Ang huling bagay ang aking ama ba sinabi 

sa akin noon na siya mahal sa akin, siya ay ipagmalaki ako at na hindi siya 



ang gusto ako na maging malungkot.  
64.  Akala ko sa sarili ko "paano ako dapat na gawin iyon?"  
65.  Gayunman, ako na ang nag-iingat sa sarili ko, dahil nadama ko na ako ay 

nagtanong sa kanya para sa sapat na payo para sa isang buhay.  
66.  Sa halip, sinabi ko sa kanya "okay" at hung up ang telepono.  
67.  
68.  Ang susunod na araw, ang aking kapatid na babae na tinatawag at ibinigay 

sa akin ang balita.  
69.  Ang aking ama ay lumipas wala.  
70.  Siya ay sinabi na ng isang nars ay ang pagbabasa ng Biblia sa kanya sa 

Biyernes umaga.  
71.  Ang ilang mga sandali lamang sa ibang panahon, ang parehong nars walked 

sa pamamagitan ng kanyang kuwarto at napansin kung paano mapayapang 

siya ay natutulog.  
72.  Gayunman, siya ay tumingin sa kanyang puso monitor at napansin na ito ay 

flat.  
73.  
74.  Ang nars said siya nagpunta at nagbigay ng aking ama ng isang kiss sa noo.  
75.  Nars Ang sinabi niya inaasahan na okey sa amin.  
76.  Iyon ay pinong sa akin.  
77.  Kung kahit sino marapat ang isang kiss para sa paraan ng kanyang buhay 

ang kanyang buhay, ito ay ang aking ama.  
78.  
79.  Bilang ko Sat sa gilid ng kama iyak, ito naganap sa akin kung paano ang 

natatanging araw na ito noon.  
80.  Bilang Akala ko tungkol sa aking 41 na taon sa lupa: kindergarten, maliit na 

liga baseball, mataas na paaralan, kolehiyo, may asawa at ama, bigla ko na 

maisasakatuparan na ngayon ay ang unang araw ko kailanman walked sa 

lupa na ang aking ama ay hindi sa pamamagitan ng paglalakad na ito sa akin 

.  
81.  
82.  Noong libing ng aking ama, may mga times na I cried so hard, kaya kong 

bahagya huminga.  
83.  Gayunman, sa gitna ng HARDEST araw ng aking buhay, ang Diyos stepped in 

at ibinigay sa akin ang BEST sandali ng aking buhay.  
84.  Ibinigay ng Diyos sa akin ang lakas at tapang upang mabasa ang isang 

parangal para sa aking ama at isinama ito sa "Complete 180".  
85.  Lahat ng bagay tungkol sa Diyos ay perpekto at amazing, kasama ang 

kanyang timing.  
86.  Ang mga sumusunod ay ang "Complete 180".  
87.  
88.  Sa susunod na 180 seconds, gusto kong siguraduhin na ang lahat nanonood 

sa video na ito ay pagpunta sa langit kapag mamatay sa iyo.  
89.  Ikaw ay maaaring malusog na ngayon, ngunit ang isa sa mga araw na ito, 

kami ay maging lahat sa aming mga kama ng kamatayan.  
90.  Kami ay pakikibaka para sa isang huling hininga.  
91.  Kami ay slip sa labas ng mundo na ito at pumunta sa susunod.  
92.  Kami ay sa bawat Stand-alone na sa harap ng Diyos.  
93.  
94.  Sa puntong iyon, ang Diyos ay magpadala sa amin sa langit o impiyerno para 

sa kawalang-hanggan.  
95.  Gusto kong gamitin ang sumusunod na kuwento upang matulungan ang 

maghanda sa amin para sa araw na iyon.  
96.  Sa 1985, ko nalaman na ako ay may diabetes.  
97.  Bahagi ng aking pang araw-araw na gawain ay ang paglagay ng tsek sa aking 

asukal sa dugo.  
98.  



99.  Magpagala-gala ko ang aking daliri.  
100.  Ako kunan ng dugo sa isang strip test  
101.  Stick ko ito sa metro  
102.  Ang metro ng tumugon sa aking asukal sa dugo  
103.  Karamihan sa mga oras na kapag ako kunan ng dugo sa isang strip sa 

pagsubok, kumuha ako ng isang sagot.  
104.  Gayunman, kung minsan ako kunan ng dugo sa isang strip at kumuha 

ng walang tugon.  
105.  Kailangan kong dalhin ito sa labas ng metro, at ihagis ito sa basura.  
106.  
107.  Ito ay nakakabigo para sa 2 dahilan.  
108.  Number One: Ang mga test strips ay masyadong mahal.  
109.  Number Two: pinutol ko ang aking sarili at kinunan ng dugo para sa 

walang kadahilanan.  
110.  Kapag ang metro ay hindi sumagot, ito reminds ni Jesu-Cristo  
111.  
112.  Bakit?  Dahil para sa unang 24 taon ng aking buhay, sa paraan ng 

buhay ko, pinag-isipan at nagsalita nakabasag ng puso ng Diyos.  
113.  Jesus ay tortured, ipinako sa krus, at kinunan ng dugo kaya ako na 

maaari akong magkaroon ng isang paraan upang pumunta sa langit kapag 

mamatay ako, ngunit siya ay NO sa pagkuha ng sagot mula sa akin.  
114.  Noong mga 24 taon, si Jesus ay may nagsabi na tungkol sa akin  
115.  "Bilang malayo bilang Andy Esche ay nag-aalala, ako kinunan ng dugo 

para sa mga HINDI dahilan."  
116.  
117.  Sa bawat kahon ng mga test strips, mayroong isang itapon ang petsa.  
118.  Kung ikaw ay hindi tumugon sa dugo sa pamamagitan ng itapon ang 

petsa, ikaw ay dapat na ihagis lahat ng mga ito ang layo pa rin  
119.  Kung ako ay umabot na ang aking "itapon ang petsa ng" walang 

pagtugon sa dugo ni Jesu-Cristo, si Jesus ay may thrown ako palayo.  
120.  Bakit?  Dahil diyan ay wala maitatala sa Lamb's aklat ng Buhay upang 

protektahan ako sa Araw ng Parusa kapag tumayo ako nag-iisa sa harap ng 

Diyos.  
121.  
122.  Tulad ng test strips, ako ay napaka-mahal.  
123.  Ang Biblia ay nagsasabi na ako ay bumili ng isang presyo.  
124.  Ang presyo ay ang buhay at dugo ni Jesu-Cristo.  
125.  
126.  Maaari mong tingnan ang alisan ng ito sa pagsubok, at makita na 

kinunan ng dugo ko sa mga ito, umaasa upang makakuha ng isang sagot.  
127.  Gayunman, dahil hindi na ito ay tumugon sa aking dugo, ito ay 

walang silbi sa akin.  
128.  Kailangan kong dalhin ito sa labas ng metro, at ihagis ito sa basura.  
129.  Gayundin, maraming tao ang malaman ang tungkol kay Jesus, o 

narinig ang tungkol sa dugo ni Jesus.  
130.  Subalit maliban na lamang kung sa iyo "tumugon sa" ang dugo ni 

Jesus, diyan ay wala maitatala sa Lamb's aklat ng buhay upang 

maprotektahan ka sa Araw ng Parusa kapag tumayo ka nag-iisa sa harap ng 

Diyos.  
131.  Sa araw na iyon ay darating para sa LAHAT ng sa amin.  
132.  
133.  Sa John Chapter 14 - si Jesus ay dalawang bagay: Siya ay nagbibigay 

sa amin ng isang larawan ng langit, at nagsasabi sa amin kung paano 

makarating doon.  
134.  John 14:2-3  
135.  Sinabi niya sa "Sa aking Ama na bahay ay maraming mansions:  
136.  Kung ito ay hindi kaya, nais kong magkaroon ng sinabi mo.  



137.  At pumunta ako doon upang maghanda ng isang lugar para sa iyo.  
138.  At kung pumunta ko at maghanda ng lugar para sa iyo, ako ay 

darating muli, at matanggap mo sa sarili ko.  
139.  Kaya na kung saan ako, maaaring ikaw ay din.  
140.  
141.  Ang mundo ay nagsasabing maraming mga paraan sa langit, ngunit 

iyon ay HINDI kung ano ang sinabi ni Jesus sa JOHN 14:6.  
142.  Juan 14:6  
143.  Sinabi ni Jesus: Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay: 

walang tao sa pagdating ng Ama, MALIBAN SA PAMAMAGITAN ME!  
144.  
145.  Ang Roman Road:  
146.  Sa aklat ng Roma, may mga apat na Verses kilala bilang Romano 

Road.  Ito ay kung ano ang sinasabi nila:  
147.  
148.  Roma 3:23  
149.  Ang bawat tao'y may nagkasala at bumagsak maikli ng kaluwalhatian 

ng Diyos.  
150.  
151.  Roma 6:23  
152.  Ang mga parusa para sa kasalanan ay kamatayan, NGUNIT kaloob ng 

Diyos ay buhay na walang hanggan.  
153.  
154.  Roma 5:8  
155.  Ang Diyos ay nagpakita sa kanyang pag-ibig para sa amin na ito, kahit 

na habang kami ay makasalanan, si Kristo ay namatay para sa amin.  
156.  
157.  Roma 10:9  
158.  "Kung ikaw ay tumanggap ng kasalanan sa iyong bibig na si Jesus ay 

Panginoon, at naniniwala ka na sa iyong puso na binuhay ng Diyos sa kanya 

mula sa mga patay, ikaw ay naka-save na"  
159.  
160.  Naka-save na mula sa kung ano?  
161.  Naka-save na mula sa Hell.  
162.  Naka-save na mula sa Diyos sa paghatol  
163.  Naka-save na mula sa Diyos ay galit.  
164.  
165.  Ang pangalan ko ay Andy Esche  
166.  at aminin ko na si Hesus Kristo ay ang aking Panginoon at 

tagapagligtas.  
167.  at naniniwala ako na binuhay ng Diyos sa Kanya mula sa mga patay.  
168.  Samakatuwid, ayon sa mga simpleng mga pangako ng Diyos sa Roma 

10:9, kapag mamatay na ko, ako ay pupunta sa langit.  
169.  Ang panahon na tumugon sa ang dugo ni Jesu-Cristo ay ngayon!  
170.  
171.  Gusto everyone mangyaring isara ang iyong mga mata  
172.  Ang mundo ay nais mong isipin na ang mga mahahalagang bagay ang 

nangyayari sa Hollywood, Washington at New York.  
173.  Subalit ang garantiya ko na ang Diyos ng mata ay nasa sa iyo ngayon, 

naghihintay na makita kung ano ang ikaw ay pagpunta sa gawin sa susunod 

na 30 segundo.  
174.  Kung ikaw ay nanonood sa video na ito, at nais mong gumawa ng 100 

porsyento na siguraduhin na ikaw ay pupunta sa langit kapag mamatay ka, 

pagkatapos ulitin ito simpleng panalangin pagkatapos akin:  
175.  
176.  Nasa ibaba ang makasalanan's Prayer sa Tumanggap Jesu-Cristo 

bilang Panginoon at Tagapagligtas ay kaya mong pumunta sa langit kapag 



mamatay kayo ay:  
177.  Mahal na si Jesus,  
178.  Ako may nagkasala.  
179.  Nabalian ang iyong batas, at Sorry.  
180.  Paki-patawarin ako para sa aking mga kasalanan.  
181.  Tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon at Tagapagligtas.  
182.  Naniniwala ako binuhay ng Diyos mula sa patay.  
183.  at pagtitiwala ko sa inyo upang makakuha ng ako sa langit kapag 

mamatay ako.  
184.  Salamat sa iyo si Jesus, Amen.  
185.  
186.  Gusto everyone mangyaring buksan ang iyong mga mata?  
187.  Kung ikaw lamang ay nanalangin na panalangin, at pagkatapos ay 

Maligayang bati!  
188.  lamang na inyong ginawa sa mga pinakamahalagang desisyon sa 

iyong buhay.  
189.  Sinabi ni Jesus kung aminin mo sa akin sa harap ng tao, ako ay 

aminin mo sa harap ng Diyos.  
190.  Kaya, kung ikaw ay tumanggap ng kasalanan na si Jesu-Cristo ay ang 

iyong Panginoon at Tagapagligtas, gusto ko sa inyo na gawin ang tatlong 

bagay:  
191.  
192.  Number One: Simula ng nag-aaral sa isang simbahan na naniniwala 

na ang Biblia ay ang Salita ng Diyos.  
193.  Number Two: Sabihin ang mga ministro na ikaw lamang ang 

tinanggap ni Jesu-Cristo bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas.  
194.  Number Three: Kumuha ng isang Biblia at basahin ang Ebanghelyo ni 

Juan.  Ito ay makakatulong sa iyo upang makakuha ng alam ni Jesus Cristo.  
195.  
196.  Hayaan akong iwan kayo ng isang pangwakas na pag-iisip:  
197.  Kung tinanggap mo si Jesus Cristo bilang iyong Panginoon at 

Tagapagligtas, ang mundo ay ang tanging impiyerno ay ba malaman.  
198.  Kung hindi mo tatanggapin Jesu-Cristo bilang iyong Panginoon at 

Tagapagligtas, ang mundo ay ang tanging langit mo ba malaman.  
199.  Salamat sa iyo para sa mga nanonood at salamat sa pagpapaalam sa 

akin ang magsalita.  
200.  

 Bagay  

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/TG7571/My%20Documents/mpw/index.htm

