
 

Τα πλήρη 180: 
Η προσωπική κατάθεση Andy Esche, 

Ιδρυτής του MissingPets.com  

1. Το όνοµά µου είναι Andy Esche, ιδρυτής του missingpets.com.  

2. Κατά τη διάρκεια της ζωής µου, ο Θεός µου έχει δώσει δύο οράµατα για να 
βοηθήσει τους ανθρώπους.  

3. Το πρώτο όραµα ήταν το missingpets.com το 1997  

4. Το δεύτερο όραµα ήταν τα «πλήρη 180» το 2004.  

5. Στις επόµενες µερικές στιγµές, θα συζητήσω και τα δύο οράµατα.  

6. Εντούτοις, ο κύριος σκοπός αυτού του βίντεο είναι να µοιραστεί το πλήρες 
όραµα 180 µε σας.  

7.  

8. Το 1997, επισκεπτόµαστε in-laws µου στο Νιου Τζέρσεϋ.  

9. Πήραµε το σκυλί µε µας.  

10. Ο κτηµατοµεσίτης παρουσίαζε σπίτι τους και άφησε την πίσω πύλη ανοικτή.  

11. Επιστρέψαµε στο σπίτι µετά από την παρουσίαση.  

12. Το σκυλί δραπέτευσε µέσω της ανοικτής πύλης.  

13. Ψάξαµε για λεπτά και την βρήκαµε µε έναν γερµανικό ποιµένα.  

14.  

15. Οδηγώντας το σπίτι, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να είναι ένας καλύτερος 
τρόπος να βρεθούν να λείψει τα κατοικίδια ζώα από τα ιπτάµενα 
ταχυδρόµησης στους τηλεφωνικούς πόλους.  

16. ∆ιακινούµενος στο φραγµό της Πενσυλβανίας, ο Θεός µου έδωσε το όραµα για 
το missingpets.com δέκα µίλια ανατολικά του Χάρισµπουργκ, Πενσυλβανία.  

17. Το όραµα ήταν πολύ έντονο και διάρκεσε για µερικά πρακτικά.  

18. Πιστεύω ότι ο Θεός το κατέστησε έντονο επειδή είχα µια συνήθεια των 
αρχικών προγραµµάτων, αλλά ποτέ της λήξης τους.  

19. Ο Θεός θέλησε να σιγουρευτεί ότι θα ακολουθούσα κατευθείαν µε το 
missingpets.com.  

20.  

21. Το δεύτερο όραµα είναι ο κύριος σκοπός αυτού του βίντεο.  

22. Ο Θεός µου έδωσε το όραµα για τα «πλήρη 180» το 2004.  

23. Ο πατέρας µου υπηρέτησε στους τρόφιµους µέσω του υπουργείου φυλακών 
πολλών ετών.  

24. Θέλησα πάντα να κάνω κάτι παρεµφερή, αλλά δεν είχα το θάρρος.  

25. Την άνοιξη του 2004, οδηγούσα το λεωφορείο κάτω από το δρόµο Winton στο 
Κινκινάτι. Καθώς περάσαµε το νεκροταφείο αλσών ανοίξεων, αισθάνθηκα ότι ο 
Θεός λέει σε µε «γράψτε αυτό κάτω».  

26.  

27. Άρπαξα κάποιο έγγραφο από το χαρτοφύλακά µου και άρχισα τις λέξεις 
δεδοµένου ότι ο Θεός τις µου έδωσε σε.  

28. Ώσπου να πήρα να εργαστώ, ο Θεός µου είχε δώσει τα «πλήρη 180».  

29. Τα «πλήρη 180» είναι ένα κήρυγµα που διαρκεί 180 δευτερόλεπτα.  

30. Ο σκοπός των «πλήρων 180» είναι να ενισχυθούν οι άνθρωποι να 



σιγουρευτούν αυτοί θα πάει στον ουρανό όταν πεθαίνουν.  

31.  

32. Κήρυξα τα «πλήρη 180» στην αποστολή Ευαγγέλιου πόλεων στο Κινκινάτι για 
µερικά έτη.  

33. Κάθε φορά που κήρυξα, θα έκανα τις ελάχιστες αλλαγές για να καταστήσω τη 
ροή κηρύγµατος ευκολότερη.  

34. Στις 29 Μαρτίου 2006, θεώρησα ότι τα «πλήρη 180» δεν απαίτησαν άλλες 
αλλαγές.  

35. Από τώρα και στο εξής, θα το τύπωνα ακριβώς, θα οδηγούσα στην υπηρεσία 
νύχτας Σαββάτου και θα το κήρυσσα.  

36. Λίγα ήξερα ότι ο Θεός είχε τελειοποιήσει το κήρυγµα για έναν άλλο λόγο.  

37.  

38. Στις 30η Μαρτίου 2006, κάλεσα τον πατέρα µου στο νοσοκοµείο.  

39. Είχε τα προβλήµατα καρδιών για χρόνια.  

40. Υπόβαλε έναν νέο βηµατοδότη.  

41. Ήταν ακόµα αδύνατος από τη χειρουργική επέµβαση.  

42. Προσπάθησα να µιλήσω για τίποτα αλλά τα προβλήµατα υγείας του για να 
κρατήσουν το µυαλό του εστίασαν σε κάτι θετικό.  

43. Εντούτοις, δεν ελειτούργησε αυτή τη φορά.  

44.  

45. Ο µπαµπάς µου είπε ότι δεν σκέφτηκε ότι επρόκειτο να το κάνει από το 
νοσοκοµείο αυτή τη φορά.  

46. Στο παρελθόν, προσεήθηκα πάντα για τον.  

47. Ο Θεός θα τον θεράπευε και θα τον έπαιρνε από το νοσοκοµείο και όλα θα 
ήταν λεπτά.  

48. Αλλά δεν θα µπορούσα να το κάνω αυτή τη φορά.  

49. Κάθε φορά που προσεήθηκα, οι προσευχές µου φάνηκαν να χτυπούν το 
ανώτατο όριο και τη στάση.  

50.  

51. Για τα τελευταία 8 έτη, έλαβα τα τηλεφωνήµατα στο µέσο της νύχτας, 
λέγοντας µε στην κίνηση δύο ώρες στο νοσοκοµείο επειδή ο πατέρας µου 
πέθαινε.  

52. Έφτασε στο σηµείο όπου θα πηδούσα κάθε φορά που χτύπησε το τηλέφωνο.  

53. ∆εν θα µπορούσα ακριβώς να το κάνω άλλο.  

54. Ως εκ τούτου, αυτή τη φορά, αποφάσισα να παρατήσω του µπαµπά.  

55.  

56. Είπα στον µπαµπά µου ότι τον αγάπησα και τον ευχαρίστησα για µια µεγάλη 
ζωή.  

57. Ο µπαµπάς µου ήταν το πρότυπο και ο ήρωας µου.  

58. Είχαµε µια µεγάλη ζωή από κοινού.  

59. Είχαµε την τελική συνοµιλία µας µερικοί χρόνοι, έτσι δεν υπήρξε καµία 
ηµιτελής εργασία µεταξύ µου και του µπαµπά µου.  

60. Έδωσα το τηλέφωνο στη σύζυγο και στο γιο µου και τους είπα ότι σκέφτηκα 
αυτό ήταν η τελευταία φορά θα µιλούσαν στον πατέρα µου στη γη.  

61.  

62. Τον είπαν αυτοί τον αγάπησαν και προσεύχονταν για τον.  

63. Μου έδωσαν το τηλέφωνο σε. Το τελευταίο πράγµα ο πατέρας µου είπε πάντα 
ότι σε µε ήταν ότι µε αγάπησε, ήταν υπερήφανος µου και ότι δεν µε θέλησε 
για να είναι λυπηµένο.  

64. Σκέφτηκα ότι σε µε «πώς είναι Ι που υποτίθεται για να κάνει αυτού;»  

65. Εντούτοις, κράτησα αυτόν σε µε, επειδή αισθάνθηκα ότι τον είχα ρωτήσει ήδη 
για αρκετές συµβουλές για µια διάρκεια ζωής.  

66. Αντ' αυτού, του είπα «ο.κ.» και έκλεισα το τηλέφωνο το τηλέφωνο.  

67.  



68. Η επόµενη ηµέρα, η αδελφή µου κάλεσε και µου έδωσε τις ειδήσεις.  

69. Ο πατέρας µου είχε περάσει µακριά.  

70. Είπε ότι µια νοσοκόµα του διάβαζε τη Βίβλο σε την Παρασκευή πρωί.  

71. Μερικές στιγµές αργότερα, η ίδια νοσοκόµα που περπατιέται από το δωµάτιό 
του και που παρατηρείται πόσο ειρηνικός κοιµόταν.  

72. Εντούτοις, εξέτασε το όργανο ελέγχου καρδιών του και παρατήρησε ότι ήταν 
επίπεδη.  

73.  

74. Η νοσοκόµα είπε ότι πήγε µέσα και έδωσε στον πατέρα µου ένα φιλί στο 
µέτωπο.  

75. Η νοσοκόµα είπε ότι ήλπισε που ήταν εντάξει µε µας.  

76. Ήταν λεπτό µε µε.  

77. Εάν οποιος δήποτε άξιζε ένα φιλί για τον τρόπο έζησε η ζωή του, ήταν ο 
µπαµπάς µου.  

78.  

79. ∆εδοµένου ότι κάθισα στην πλευρά να φωνάξω κρεβατιών, εµφανίστηκε σε µε 
πόσο µοναδική αυτή η ηµέρα ήταν.  

80. Όπως το Ι σκέφτηκε για 41 έτη µου στη γη: παιδικός σταθµός, µπέιζ-µπώλ 
µικρών πρωταθληµάτων, γυµνάσιο, κολλέγιο, γάµος και πατρότητα, 
συνειδητοποίησα ξαφνικά που ήµουν σήµερα η πρώτη ηµέρα περπάτησα πάντα 
στη γη που ο πατέρας µου δεν περπάτησε µέσω της µε µε.  

81.  

82. Κατά τη διάρκεια της κηδείας του πατέρα µου, υπήρξαν χρόνοι ότι φώναξα 
τόσο σκληρά, θα µπορούσα µόλις να αναπνεύσω.  

83. Εντούτοις, στο µέσο της ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΗΣ ηµέρας της ζωής µου, ο Θεός 
περπάτησε µέσα και µου έδωσε την ΚΑΛΥΤΕΡΗ στιγµή της ζωής µου.  

84. Ο Θεός µου έδωσε τη δύναµη και το θάρρος να διαβάσει έναν φόρο στον 
πατέρα µου και το συνδύασε µε τα «πλήρη 180».  

85. Όλα για το Θεό είναι τέλεια και καταπληκτικά, συµπεριλαµβανοµένου του 
συγχρονισµού του.  

86. Ο ακόλουθος είναι τα «πλήρη 180».  

87.  

88. Στα επόµενα 180 δευτερόλεπτα, θέλω να σιγουρευτώ ότι το καθένα που 
προσέχει αυτό το βίντεο πηγαίνει στον ουρανό όταν πεθαίνετε.  

89. Μπορείτε να είστε υγιείς αµέσως, αλλά µια από αυτές τις ηµέρες, όλοι θα 
είµαστε στο κρεβάτι θανάτου µας.  

90. Θα αγωνιστούµε για µια τελευταία αναπνοή.  

91. Θα γλιστρήσουµε από αυτόν τον κόσµο και θα πάµε στον επόµενο.  

92. Κάθε ένας θα σταθούµε µόνο ενώπιον του Θεού.  

93.  

94. Σε εκείνο το σηµείο, ο Θεός θα στείλει µας στον ουρανό ή την κόλαση για την 
αιωνιότητα.  

95. Θα επιθυµούσα να χρησιµοποιήσω την ακόλουθη ιστορία για να βοηθήσω να 
µας προετοιµάσω για εκείνη την ηµέρα.  

96. Το 1985, ανακάλυψα ότι ήµουν διαβητικός.  

97. Μέρος της καθηµερινής ρουτίνας µου ελέγχει τη ζάχαρη αίµατός µου.  

98.  

99. Σπρώχνω το δάχτυλό µου.  

100. Αιµορραγώ σε µια λουρίδα δοκιµής  

101. Το κολλώ στο µετρητή  

102. Ο µετρητής αποκρίνεται µε τη ζάχαρη αίµατός µου  

103. Τις περισσότερες φορές όταν αιµορραγώ σε µια λουρίδα δοκιµής, 
παίρνω µια απάντηση.  

104. Εντούτοις, µερικές φορές αιµορραγώ σε µια λουρίδα και δεν παίρνω 
καµία απάντηση.  



105. Πρέπει να το πάρω από το µετρητή, και να το ρίξω στα απορρίµµατα.  

106.  

107. Αυτό είναι µαταιώνοντας για 2 λόγους.  

108. Αριθµός ένας: Αυτές οι λουρίδες δοκιµής είναι πολύ ακριβές.  

109. Αριθµός δύο: Κόπηκα και αιµορράγησα για κανέναν λόγο.  

110. Όταν ο µετρητής δεν αποκρίνεται, υπενθυµίζει το Ιησούς Χριστό  

111.  

112. Γιατί; Επειδή για τα πρώτα 24 έτη ζωής µου, ο τρόπος που έζησα, 
σκέφτηκε και µίλησε έσπασε την καρδιά του Θεού.  

113. Ο Ιησούς βασανίστηκε, και αιµορράγησε έτσι το Ι ότι θα µπορούσα να 
έχω έναν τρόπο να πάω στον ουρανό όταν πεθαίνω, αλλά δεν έπαιρνε ΚΑΜΊΑ 
απάντηση από µε.  

114. Κατά τη διάρκεια εκείνων των 24 ετών, ο Ιησούς θα µπορούσε να έχει 
πει αυτού για µε  

115. «Όσον αφορά σε Andy Esche, αιµορράγησα για ΚΑΝΕΝΑΝ λόγο.»  

116.  

117. Σε κάθε κιβώτιο των λουρίδων δοκιµής, υπάρχει µια ηµεροµηνία 
απόρριψης.  

118. Εάν δεν αποκρίνεστε στο αίµα κατά την ηµεροµηνία απόρριψης, είστε 
υποτιθέµενοι για να τους ρίξετε όλοι µακριά οπωσδήποτε  

119. Εάν είχα φθάσει στη «ηµεροµηνία απόρριψής µου» χωρίς απάντηση 
στο αίµα του Ιησούς Χριστού, ο Ιησούς θα µε είχε ρίξει µακριά.  

120. Γιατί; Επειδή δεν θα υπήρχε τίποτα που καταγράφεται στο βιβλίο του 
αρνιού της ζωής για να µε προστατεύσει στη ηµέρα της κρίσης όταν στέκοµαι 
µόνο ενώπιον του Θεού.  

121.  

122. Όπως τις λουρίδες δοκιµής, ήµουν πολύ ακριβός.  

123. Η Βίβλος λέει ότι αγοράστηκα µε µια τιµή.  

124. Η τιµή ήταν η ζωή και το αίµα του Ιησούς Χριστού.  

125.  

126. Μπορείτε να εξετάσετε αυτήν την λουρίδα δοκιµής, και να δείτε ότι 
αιµορράγησα σε την, που ελπίζει να πάρω µια απάντηση.  

127. Εντούτοις, επειδή δεν αποκρίθηκε στο αίµα µου, είναι άχρηστο σε µε.  

128. Πρέπει να το πάρω από το µετρητή, και να το ρίξω στα απορρίµµατα.  

129. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι ξέρουν για τον Ιησού, ή έχουν ακούσει για 
το αίµα του Ιησού.  

130. Αλλά εκτός αν «ΑΠΟΚΡΙΝΕΣΤΕ» στο αίµα του Ιησού, δεν θα υπάρξει 
τίποτα που καταγράφεται στο βιβλίο του αρνιού της ζωής για να σας 
προστατεύσει στη ηµέρα της κρίσης όταν στέκεστε µόνο ενώπιον του Θεού.  

131. Εκείνη η ηµέρα έρχεται για όλους µας.  

132.  

133. Σε John Chapter 14 - ο Ιησούς κάνει δύο πράγµατα: Μας δίνει µια 
εικόνα του ουρανού, και µας λέει πώς να φθάσει εκεί.  

134. John 14:23  

135. Είπε ότι «του πατέρα µου το σπίτι είναι πολλά µέγαρα:  

136. Εάν δεν ήταν έτσι, θα σας είχα πει.  

137. Και πηγαίνω εκεί να προετοιµάσω µια θέση για σας.  

138. Και εάν πηγαίνω και προετοιµάσω µια θέση για σας, θα έρθω πάλι, και 
σας λαµβάνω unto ο ίδιος.  

139. Έτσι ώστε όπου είµαι, µπορείτε να είστε επίσης.  

140.  

141. Ο κόσµος λέει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι στον ουρανό, αλλά αυτός 
δεν είναι αυτό που ο Ιησούς είπε σε JOHN 14:6.  

142. John 14:6  



143. Ο Ιησούς είπε: Είµαι ο τρόπος, η αλήθεια, και η ζωή: κανένα άτοµο δεν 
έρχεται unto ο πατέρας, ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΜΕΣΩ ΜΕ!  

144.  

145. Ο ρωµαϊκός δρόµος:  

146. Στο βιβλίο των Ρωµαίων, υπάρχουν τέσσερις στίχοι γνωστοί ως 
ρωµαϊκός δρόµος. Αυτό είναι αυτό που λένε:  

147.  

148. Ρωµαίοι 3:23  

149. Ο καθένας έχει και πεσµένος απότοµα της δόξας του Θεού.  

150.  

151. Ρωµαίοι 6:23  

152. Η ποινική ρήτρα για την αµαρτία είναι θάνατος, ΑΛΛΑ το δώρο του 
Θεού είναι αιώνια ζωή.  

153.  

154. Ρωµαίοι 5:8  

155. Ο Θεός καταδεικνύει την αγάπη του για µας σε αυτό, ακόµη και ενώ 
ήµαστε αµαρτωλοί, Χριστός πέθανε για µας.  

156.  

157. Ρωµαίοι 10:9  

158. «Εάν οµολογήσετε µε το στόµα σας ότι ο Ιησούς είναι Λόρδος, και 
πιστεύετε στην καρδιά σας ότι ο Θεός τον ανέθρεψε από τους νεκρούς, θα 
σωθείτε»  

159.  

160. Σωζόµενος από αυτά που;  

161. Σωζόµενος από την κόλαση.  

162. Σωζόµενος από την κρίση του Θεού  

163. Σωζόµενος από την οργή του Θεού.  

164.  

165. Το όνοµά µου είναι Andy Esche  

166. και οµολογώ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Λόρδος και το savior µου.  

167. και πιστεύω ότι ο Θεός τον ανέθρεψε από τους νεκρούς.  

168. Εποµένως, σύµφωνα µε την απλή υπόσχεση του Θεού στους Ρωµαίους 
10:9, όταν πεθαίνω, πηγαίνω στον ουρανό.  

169. Ο χρόνος να αποκριθεί στο αίµα του Ιησούς Χριστού είναι ΣΗΜΕΡΑ!  

170.  

171. Ο καθένας παρακαλώ θα έκλεινε τα µάτια σας  

172. Ο κόσµος σας θέλει για να σκεφτεί ότι τα σηµαντικά πράγµατα 
συνεχίζονται σε Hollywood, την Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη.  

173. Αλλά εγγυώµαι ότι τα µάτια του Θεού είναι σε σας αµέσως, που 
περιµένετε να δω τι πρόκειται να κάνετε στα επόµενα 30 δευτερόλεπτα.  

174. Εάν προσέχετε αυτό το βίντεο, και θέλετε να κάνετε 100 τοις εκατό 
βέβαιος ότι πηγαίνετε στον ουρανό όταν πεθαίνετε, κατόπιν επανάληψη αυτή 
η απλή προσευχή µετά από µε:  

175.  

176. Κατωτέρω είναι η προσευχή του αµαρτωλού για να λάβει το Ιησούς 
Χριστό ως Λόρδο και Savior έτσι θα πάτε στον ουρανό όταν πεθαίνετε:  

177. Ο αγαπητός Ιησούς,  

178. Έχω.  

179. Έχω παραβεί τους νόµους σας, και λυπάµαι.  

180. Παρακαλώ µε συγχωρήστε για τις αµαρτίες µου.  

181. Σας δέχοµαι ως Λόρδο και Savior µου.  

182. Πιστεύω ότι ο Θεός σας ανέθρεψε από τους νεκρούς.  

183. και σας εµπιστεύοµαι για να µε πάρω στον ουρανό όταν πεθαίνω.  

184. Σας ευχαριστούµε Ιησούς, Amen.  



185.  

186. Ο καθένας παρακαλώ θα άνοιγε τα µάτια σας;  

187. Εάν προσεηθήκατε ακριβώς εκείνη την προσευχή, έπειτα 
συγχαρητήρια!  

188. λάβατε µόλις τη σηµαντικότερη απόφαση της ζωής σας.  

189. Ο Ιησούς είπε εάν µε οµολογήσετε ενώπιον του ατόµου, θα σας 
οµολογήσω ενώπιον του Θεού.  

190. Έτσι, εάν οµολογείτε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Λόρδος και το Savior 
σας, σας θέλω για να κάνω τρία πράγµατα:  

191.  

192. Αριθµός ένας: Η έναρξη που παρευρίσκεται σε µια εκκλησία που θεωρεί 
τη Βίβλο είναι το Word του Θεού.  

193. Αριθµός δύο: Πέστε στον πάστορα ότι δεχτήκατε ακριβώς το Ιησούς 
Χριστό ως Λόρδο και Savior σας.  

194. Αριθµός τρία: Πάρτε µια Βίβλο και διαβάστε το Ευαγγέλιο John. Αυτό 
θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε να ξέρει το Ιησούς Χριστό.  

195.  

196. Με επιτρέψτε να σας αφήσω µε µια τελική σκέψη:  

197. Εάν δεχτείτε το Ιησούς Χριστό ως Λόρδο και Savior σας, αυτός ο 
κόσµος είναι η µόνη κόλαση που ξέρετε πάντα.  

198. Εάν δεν δέχεστε το Ιησούς Χριστό ως Λόρδο και Savior σας, αυτός ο 
κόσµος είναι ο µόνος ουρανός που ξέρετε πάντα.  

199. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και σας ευχαριστήστε για να επιτρέψει 
µε να µιλήσω.  

200.  

Σπίτι  

 


