
 
 

 

 

 El gir de 180 graus:  

 El testimoni personal d'Andy Esche,  
 Fundador de MissingPets.com  

1.  El meu nom és Andy Esche, fundador de missingpets.com.  
2.  Durant el curs de la meva vida, Déu m'ha donat dues visions per ajudar a la 

gent.  
3.  La primera visió va ser missingpets.com el 1997  
4.  La segona visió va ser la "complet de 180" el 2004.  
5.  En els propers minuts, vaig a parlar de les dues visions.  
6.  No obstant això, l'objectiu principal d'aquest vídeo és per compartir la visió 

completa 180 amb vostè.  
7.  
8.  El 1997, estàvem visitant als meus sogres, a Nova Jersey.  
9.  Prenem el gos amb nosaltres.  
10.  L'agent de béns arrels estava mostrant la seva casa i va deixar la porta del 

darrere oberta.  
11.  Tornem a la casa després de la mostra.  
12.  El gos es va escapar per la porta oberta.  
13.  Es van realitzar cerques durant uns minuts i la va trobar amb un pastor 

alemany.  
14.  
15.  Mentre conduïa a casa, em vaig adonar que era necessària una millor manera 

de trobar als animals domèstics que l'enviament de fullets en els pals de 

telèfon.  
16.  Mentre viatjava per l'autopista de Pennsylvania, Déu em va donar la visió de 

missingpets.com deu milles a l'est de Harrisburg, Pennsylvania.  
17.  La visió va ser molt intens i es va allargar durant un parell de minuts.  
18.  Jo crec que Déu va fer intens perquè jo tenia el costum dels projectes de 

partida, però mai acabat d'ells.  
19.  Que Déu volia assegurar-se que seguiria endavant amb missingpets.com.  
20.  
21.  La segona visió és l'objectiu principal d'aquest vídeo.  
22.  Déu em va donar la visió de la "completa 180" el 2004.  
23.  El meu pare ministre a els reclusos a través del Ministeri de presó per molts 

anys.  
24.  Sempre vaig voler fer alguna cosa així, però no tenen el coratge.  
25.  A la primavera de 2004, jo estava viatjant en l'autobús per la carretera 

Winton a Cincinnati. En passar pel cementiri de Spring Grove, vaig sentir que 

Déu em diu: "Anotacions això".  
26.  
27.  Vaig agafar una mica de paper de la meva cartera i va començar a escriure 

les paraules que Déu els va donar a mi.  
28.  En el moment en què es va posar a treballar, Déu m'havia donat el "complet 



de 180".  
29.  El "complet de 180" és un sermó que dura 180 segons.  
30.  El propòsit de la "completa 180" és ajudar les persones assegurar-se que 

anirà al cel quan moren.  
31.  
32.  He predicat el "complet de 180" en l'Evangeli de la Missió a la ciutat de 

Cincinnati per un parell d'anys.  
33.  Cada vegada que he predicat, vull fer canvis menors per fer més fàcil el flux 

de sermó.  
34.  El 29 de març de 2006, vaig sentir que el "Complete 180" no requereix més 

canvis.  
35.  A partir d'ara, només s'imprimeix, la unitat al servei de la nit del dissabte i el 

prediquen.  
36.  Jo no sabia que Déu havia perfeccionat el sermó per una altra raó.  
37.  
38.  El 30 de març de 2006, vaig trucar al meu pare a l'hospital.  
39.  Tenia problemes cardíacs des de fa anys.  
40.  Tenia un nou marcapassos posar polz  
41.  Ell era encara feble de la cirurgia.  
42.  Vaig tractar de parlar de qualsevol cosa, però els seus problemes de salut per 

mantenir la seva ment enfocada en una cosa positiva.  
43.  No obstant això, no va funcionar aquesta vegada.  
44.  
45.  El pare em va dir que no creia que anava a fer sortir de l'hospital aquest 

moment.  
46.  En el passat, sempre he pregat per ell.  
47.  Déu el sanaría i treure'l de l'hospital i tot estaria bé.  
48.  Però jo no podia fer aquesta vegada.  
49.  Cada vegada que pregava, les meves oracions semblava colpejar el sostre i 

stop.  
50.  
51.  Durant els últims 8 anys, he rebut trucades telefòniques al mig de la nit, 

dient-me que a dues hores a l'hospital perquè el meu pare s'estava morint.  
52.  Es va arribar al punt en què saltava cada vegada que va sonar el telèfon.  
53.  No vaig poder fer-lo més.  
54.  Per tant, aquesta vegada, he decidit deixar de pare.  
55.  
56.  Li vaig dir al meu pare que l'estimava i li va agrair la gran vida.  
57.  El meu pare era el meu model i heroi.  
58.  Hem tingut una gran vida junts.  
59.  Vam tenir la nostra última conversa un parell de vegades, així que no hi ha 

assumptes pendents entre jo i el meu pare.  
60.  Em va passar el telèfon a la meva dona i fill i els va dir que pensava que 

aquesta era l'última vegada que parlaria amb el meu pare a la terra.  
61.  
62.  Li van dir que ho volien i estaven pregant per ell.  
63.  Es va passar el telèfon a mi.  L'últim que el meu pare mai em va dir va ser 

que ell m'estimava, que estava orgullós de mi i que ell no volia que jo per 

estar trist.  
64.  Vaig pensar per als meus interior "com vaig a fer això?"  
65.  No obstant això, em vaig mantenir que a mi, perquè em sentia que ja havia 

demanat a ell per demanar-li consell suficient per a una vida.  
66.  En el seu lloc, jo li vaig dir "està bé" i va penjar el telèfon.  
67.  
68.  L'endemà, la meva germana va trucar i em va donar la notícia.  
69.  El meu pare havia mort.  
70.  Ella va dir que una infermera estava llegint la Bíblia per a ell en el matí de 



divendres.  
71.  Uns moments més tard, la mateixa infermera va caminar per la seva 

habitació i es va donar compte el tranquil que estava dormint.  
72.  No obstant això, ella va mirar al seu monitor de freqüència cardíaca i es va 

adonar que era plana.  
73.  
74.  La infermera va dir que va ser en el meu pare i li va fer un petó al front.  
75.  La infermera va dir que confia que estava bé amb nosaltres.  
76.  Estava molt bé amb mi.  
77.  Si algú es mereixia un petó per la forma en que va viure la seva vida, va ser 

el meu pare.  
78.  
79.  Mentre estava assegut al costat del llit, plorant, se'm va ocórrer la manera 

única d'aquest dia va ser.  
80.  Mentre pensava en els meus 41 anys a la terra: jardí d'infants, la Lliga Petita 

de Beisbol, a l'escola secundària, universitat, el matrimoni i la paternitat, de 

sobte em vaig adonar que avui era el primer dia he caminat sobre la terra que 

el meu pare no caminava per això amb mi .  
81.  
82.  Durant el funeral del meu pare, hi havia vegades que vaig plorar tant, que 

amb prou feines podia respirar.  
83.  No obstant això, a la meitat del dia més difícil de la meva vida, Déu va 

intervenir i em va donar el millor moment de la meva vida.  
84.  Déu em va donar la força i el coratge per llegir un homenatge al meu pare i 

ho va combinar amb el "complet de 180".  
85.  Tot sobre Déu és perfecte i sorprenent, incloent el seu calendari.  
86.  El següent és el "complet de 180".  
87.  
88.  En els propers 180 segons, vull assegurar-me que tots de veure aquest vídeo 

es va al cel quan mori.  
89.  Estàs bé pot ser saludable ara, però un d'aquests dies, tots estarem en el 

nostre llit de mort.  
90.  Lluitarem per un últim alè.  
91.  Anem a escapar d'aquest món i entrar a la següent.  
92.  Anem a cada estand sol davant Déu.  
93.  
94.  En aquest moment, Déu ens enviarà al cel o l'infern per l'eternitat.  
95.  M'agradaria utilitzar la següent història per ajudar a preparar-nos per aquest 

dia.  
96.  El 1985, vaig saber que era diabètic.  
97.  Una part de la meva rutina diària és revisar la meva sucre en la sang.  
98.  
99.  Mena el meu dit.  
100.  Sangro en una tira de prova  
101.  Em quedo al metro  
102.  El mesurador respon amb el meu nivell de sucre en la sang  
103.  La majoria de les vegades quan em sagnen en una tira de prova, tinc 

una resposta.  
104.  No obstant, a vegades em sagnen en una tira i no obtenen resposta.  
105.  He de treure dels metres, i llençar-lo a les escombraries.  
106.  
107.  Això és frustrant per 2 raons.  
108.  Número u: Aquestes tires reactives són molt cars.  
109.  Número dos: em curt i sagnat, sense cap raó.  
110.  Quan el mesurador no respon, es recorda a Jesucrist,  
111.  
112.  Per què?  Com que durant els primers 24 anys de la meva vida, la 



meva forma de vida, pensament i va parlar va trencar el cor de Déu.  
113.  Jesús va ser torturat, crucificat, i sagnat per la qual cosa que podria 

haver una manera d'anar al cel quan mori, però va ser sense obtenir resposta 

de part meva.  
114.  Durant aquests 24 anys, Jesús va poder haver dit això de mi  
115.  "Pel que fa a Andy Esche, em va sagnar per cap raó."  
116.  
117.  A cada caixa de tires de prova, hi ha una data de rebuig.  
118.  Si no respon a la sang per la data de rebuig, es suposa que perquè es 

vagin tots lluny de totes maneres  
119.  Si hagués arribat a la meva "data de rebuig", sense respondre a la 

sang de Jesús Crist, Jesús hauria llançat me away.  
120.  Per què?  Com que no hi hauria res registrat en el llibre de l'Anyell de 

la vida que em protegeixi el Dia del Judici, quan estic sol davant Déu.  
121.  
122.  Igual que les tires de prova, jo era molt car.  
123.  La Bíblia diu que va ser comprada amb un preu.  
124.  El preu va ser la vida i la sang de Jesucrist.  
125.  
126.  Vostè pot veure aquesta tira de prova, i veure que sagnava en ell, 

amb l'esperança d'obtenir una resposta.  
127.  No obstant això, pel fet que no va respondre a la meva sang, és inútil 

per a mi.  
128.  He de treure dels metres, i llençar-lo a les escombraries.  
129.  Així mateix, moltes persones saben sobre Jesús, o han sentit parlar de 

la sang de Jesús.  
130.  Però a menys que "respondre a" la sang de Jesús, s'ha gravat res en 

el llibre de l'Anyell de la vida per protegir a vostè el dia del judici quan 

s'enfrontin sols a Déu.  
131.  Aquest dia s'acosta per a tots nosaltres.  
132.  
133.  En Juan capítol 14 - Jesús fa dues coses: que ens dóna una imatge del 

cel, i ens diu com arribar-hi.  
134.  Joan 14:2-3  
135.  Va dir que a "A casa del meu Pare moltes morades hi ha;  
136.  Si així no fos, jo us ho hagués dit.  
137.  I vaig allà a preparar un lloc per a vostè.  
138.  I si em fos i us prepararé lloc per a vosaltres, vindré una altra vegada, 

i us prendré a mi mateix.  
139.  Així que on jo sóc, vosaltres també esteu.  
140.  
141.  El món diu que hi ha moltes formes en el cel, però això no és el que 

Jesús va dir en Juan 14:6.  
142.  Joan 14:6  
143.  Jesús digué: Jo sóc el camí, la veritat i la vida: ningú no ve al Pare 

sinó per mi!  
144.  
145.  El Camí dels Romans:  
146.  En el llibre de Romans, hi ha quatre versos coneguts com la via 

romana.  Això és el que diuen:  
147.  
148.  Romans 3:23  
149.  Tot el món ha pecat i estan privats de la glòria de Déu.  
150.  
151.  Romans 6:23  
152.  La pena pel pecat és mort, però l'regal de Déu és vida eterna.  
153.  



154.  Romans 5:8  
155.  Déu mostra el seu amor per nosaltres en això, tot i que érem 

pecadors, Crist va morir per nosaltres.  
156.  
157.  Romans 10:9  
158.  "Si amb els« llavis que Jesús és el Senyor, i creus en el teu cor que 

Déu li va aixecar d'entre els morts, seràs excepte "  
159.  
160.  Segó de què?  
161.  Salvar-nos de l'infern.  
162.  Salvat de la sentència de Déu  
163.  Estalvis de la ira de Déu.  
164.  
165.  El meu nom és Andy Esche  
166.  i confesso que Jesucrist és el meu Senyor i Salvador.  
167.  i crec que Déu li va aixecar dels morts.  
168.  Per tant, d'acord amb la simple promesa de Déu en Romans 10:9, 

quan em mori, em vaig al cel.  
169.  El temps per respondre a la sang de Jesucrist és avui!  
170.  
171.  Que tot el món per favor, tanca els ulls  
172.  El món vol que vostè pensi que les coses importants estan passant a 

Hollywood, Washington i Nova York.  
173.  Però li garanteixo que els ulls de Déu estan en tu ara, esperant a 

veure què farà en els propers 30 segons.  
174.  Si esteu veient aquest vídeo, i vol fer el 100 per cent segur que vas al 

cel quan moren, a continuació, repetiu aquesta senzilla pregària després de 

mi:  
175.  
176.  A continuació es mostra l'oració del pecador a rebre a Jesucrist com a 

Senyor i Salvador, per la qual cosa aniran al cel quan moris:  
177.  Estimat Jesús,  
178.  He pecat.  
179.  He trencat les seves lleis, i ho sento.  
180.  Si us plau, perdona'm pels meus pecats.  
181.  Et accepto com el meu Senyor i Salvador.  
182.  Jo crec que Déu li va aixecar dels morts.  
183.  i confio que ficar-me al cel quan mori.  
184.  Gràcies, Jesús, Amén.  
185.  
186.  Que tot el món per favor, obri els ulls?  
187.  Si només d'aquesta oració, a continuació, Felicitats!  
188.  vostè acaba de fer la decisió més important de la seva vida.  
189.  Jesús va dir que si em confessi davant dels homes, li confessaré 

davant de Déu.  
190.  Així que, si confessem que Jesucrist és el seu Senyor i Salvador, vull 

fer tres coses:  
191.  
192.  Número Un: comencin a assistir a una església que creu que la Bíblia 

és la Paraula de Déu.  
193.  Número dos: Digueu-li el pastor que vostè acaba d'acceptar Jesucrist 

com a seu Senyor i Salvador.  
194.  Número Tres: una Bíblia i llegir l'Evangeli de Joan.  Això l'ajudarà a 

conèixer Jesús Crist.  
195.  
196.  Permetin-me deixo amb una reflexió final:  
197.  Si vostè accepta a Jesucrist com el seu Senyor i Salvador, aquest món 



és l'infern només vostè sabrà mai.  
198.  Si no accepta a Jesucrist com el seu Senyor i Salvador, aquest món és 

el Cel únic que ho sabrà mai.  
199.  Gràcies per veure i gràcies per deixar-me parlar.  
200.  

 Inici  
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