
 

Os 180 completos: 

O testemunho pessoal de Andy Esche, 

Fundador de MissingPets.com  

1. Meu nome é Andy Esche, fundador de missingpets.com.  
2. Durante minha vida, o deus deu-me duas visões para ajudar povos.  
3. A primeira visão era missingpets.com em 1997  
4. A segunda visão era “termina 180” em 2004.  
5. Nos próximos momentos, eu discutirei ambas as visões.  
6. Entretanto, a finalidade principal deste vídeo é compartilhar da visão 180 

completa com você.  
7.  

8. Em 1997, nós visitávamos meus familiares políticos em New-jersey.  
9. Nós tomamos o cão connosco.  
10. O mediador imobiliário mostrava sua casa e saiu da porta traseira aberta.  
11. Nós retornamos à casa após a exibição.  
12. O cão escapado através da porta aberta.  
13. Nós procuraramos por alguns minutos e encontramo-la com um pastor 

alemão.  
14.  

15. Ao conduzir para casa, eu realizei aquele lá necessário para ser uma maneira 
melhor de encontrar animais de estimação faltantes do que insectos da 
afixação em pólos de telefone.  

16. Ao viajar no turnpike de Pensilvânia, o deus deu-me a visão para 
missingpets.com dez milhas leste de Harrisburg, Pensilvânia.  

17. A visão era muito intensa e durava por um par minutos.  
18. Eu acredito que o deus a fêz intensa porque eu tive um hábito de começar 

projetos, mas nunca terminando os.  
19. O deus quis certificar-se de que eu seguiria completamente com 

missingpets.com.  
20.  

21. A segunda visão é a finalidade principal deste vídeo.  
22. O deus deu-me que a visão para “termina 180” em 2004.  
23. Meu pai ministrou aos internos através do ministério da prisão por muitos 

anos.  
24. Eu quis sempre fazer qualquer outra coisa semelhante, mas não tive a 

coragem.  
25. Na mola de 2004, eu montava a estrada de Winton da barra-ônibus para 

baixo em Cincinnati. Porque nós passamos o cemitério do bosque da mola, eu 
senti que o deus me diz “escreve isto para baixo”.  

26.  

27. Eu agarrei algum papel fora de minha pasta e comecei-o escrever as palavras 
como o deus meas deu.  

28. Antes que eu conseguisse trabalhar, o deus tinha-me dado “termina 180”.  
29. “Termine 180” é um sermão que dure 180 segundos.  



30. A finalidade do “termina 180” é ajudar povos a certificar-se d irá ao céu 
quando morrem.  

31.  

32. Eu preached que “termine 180” na missão do evangelho da cidade em 
Cincinnati por um par anos.  

33. Cada vez que eu preached, eu faria mudanças menores para facilitar o fluxo 
do sermão.  

34. Março em 29, 2006, eu senti que “termine 180” não exigiu não mais 
mudança.  

35. A partir de agora, eu apenas imprimi-lo-ia, conduzi-lo-ia ao serviço de noite 
de sábado e preach o.  

36. Pouco eu soube que o deus tinha aperfeiçoado o sermão para uma outra 
razão.  

37.  

38. Março em 30o, 2006, eu chamei meu pai no hospital.  
39. Teve problemas do coração por anos.  
40. Teve um pacemaker novo põr dentro.  
41. Era ainda fraco da cirurgia.  
42. Eu tentei falar sobre qualquer coisa mas seus problemas de saúde manter sua 

mente centrada sobre algo positiva.  
43. Entretanto, não trabalhou esta vez.  
44.  

45. O paizinho disse-me que que não o pensou estava indo fazer-lhe fora do 
hospital esta vez.  

46. No passado, eu prayed sempre para ele.  
47. O deus curá-lo-ia e começ o fora do hospital e de tudo seria fina.  
48. Mas eu não poderia fazê-la esta vez.  
49. Cada vez que eu prayed, minhas orações pareceram bater o teto e pará-lo.  
50.  

51. Por os últimos 8 anos, eu recebi chamadas de telefone no meio da noite, 
dizendo me para conduzir duas horas ao hospital porque meu pai estava 
morrendo.  

52. Começ ao ponto onde eu saltaria todas as vezes o telefone soei.  
53. Eu apenas não poderia fazê-lo anymore.  
54. Daqui, esta vez, eu decidi deixar para ir do paizinho.  
55.  

56. Eu disse a meu paizinho que eu o amei e lhe agradeci por uma grande vida.  
57. Meu paizinho era meus modelo e herói.  
58. Nós tivemos uma grande vida junto.  
59. Nós tivemos nossa conversação final algumas vezes, tão não havia nenhum 

assunto por terminar entre mim e meu paizinho.  
60. Eu entreguei o telefone a meus esposa e filho e disse-lhes que eu pensei que 

esta era a última vez eles falaria a meu pai na terra.  
61.  

62. Disseram-lhe que o amaram e praying para ele.  
63. Entregaram-me o telefone. A última coisa que meu pai dito nunca a mim era 

que me amou, era orgulhosa de mim e que não me quis ser triste.  
64. Eu mim mesmopensei- “como sou eu supor para fazer isso?”  
65. Entretanto, eu mim mesmomantive- aquele, porque eu senti que eu o tinha 

pedido já bastante conselho para uma vida.  
66. Em lugar de, eu disse-lhe “aprovado” e pendurei-o acima o telefone.  
67.  

68. O next day, minha irmã chamou e deu-me a notícia.  
69. Meu pai tinha passado afastado.  



70. Disse que uma enfermeira lhe lia a Bíblia na manhã de sexta-feira.  
71. Alguns momentos mais tarde, a mesma enfermeira andou por seu quarto e 

observou como calmo estava dormindo.  
72. Entretanto, olhou seu monitor de coração e observou que era liso.  
73.  

74. A enfermeira disse que foi dentro e deu a meu pai um beijo na testa.  
75. A enfermeira disse que esperou que era aprovada connosco.  
76. Era muito bem comigo.  
77. Se qualquer um mereceu um beijo para a maneira que viveu sua vida, era 

meu paizinho.  
78.  

79. Enquanto eu me sentei no lado da cama que grita, ocorreu-me como original 
este dia era.  

80. Como eu pensei sobre meus 41 anos na terra: jardim de infância, basebol da 
liga júnior, High School, faculdade, união e fatherhood, eu realizei de repente 
que era hoje o primeiro dia onde eu andei nunca na terra que meu pai não 
andou através dela comigo.  

81.  

82. Durante o funeral do meu pai, havia umas épocas que eu gritei tão 
duramente, mim poderia mal respirar.  

83. Entretanto, no meio do dia O MAIS DURO de minha vida, o deus pisou dentro 
e deu-me o MELHOR momento de minha vida.  

84. O deus deu-me a força e a coragem ler um tributo a meu pai e combinou-a 
com “termina 180”.  

85. Tudo sobre o deus é perfeito e surpreendente, incluindo seu sincronismo.  
86. O seguinte é “termina 180”.  
87.  

88. Nos próximos 180 segundos, eu quero certificar-se de que todos que presta 
atenção a este vídeo está indo ao céu quando você morre.  

89. Você pode ser saudável agora, mas um de actualmente, nós todos estaremos 
em nossa cama de morte.  

90. Nós esforçar-nos-emos para uma última respiração.  
91. Nós deslizaremos fora deste mundo e entraremos no seguinte.  
92. Nós cada carrinho sozinho antes do deus.  
93.  

94. Nesse ponto, o deus emitir-nos-á ao céu ou ao inferno para a eternidade.  
95. Eu gostaria de usar a seguinte história para ajudar a preparar-nos para esse 

dia.  
96. Em 1985, eu encontrei que para fora eu era diabético.  
97. A parte de minha rotina diária está verific meu açúcar de sangue.  
98.  

99. Eu pico meu dedo.  
100. Eu sangro em uma tira de teste  
101. Eu furo-a no medidor  
102. O medidor responde com meu açúcar de sangue  
103. Na maioria das vezes quando eu sangro em uma tira de teste, eu 

começ uma resposta.  
104. Entretanto, às vezes eu sangro em uma tira e não começ nenhuma 

resposta.  
105. Eu tenho que tomá-la fora do medidor, e jogo-o no lixo.  
106.  

107. Isto é frustrante para 2 razões.  
108. Número um: Estas tiras de teste são muito caras.  
109. Número dois: Eu cortei-me e sangrei-me para nenhuma razão.  



110. Quando o medidor não responde, lembra do Jesus Cristo  
111.  

112. Por que? Porque por os primeiros 24 anos de minha vida, a maneira 
mim viveu, pensou e o raio quebrou o coração do deus.  

113. Jesus foi torturado, crucified, e sangrado assim eu esse mim poderia 
ter uma maneira de ir ao céu quando eu morro, mas não começ NENHUMA 
resposta de mim.  

114. Durante aqueles 24 anos, Jesus poderia ter dito aquele sobre mim  
115. “Tanto quanto Andy Esche, eu sangrei para NENHUMA razão.”  
116.  

117. Em cada caixa de tiras de teste, há uma data do descarte.  
118. Se você não responde ao sangue em a data do descarte, você está 

supor jogá-los de qualquer maneira toda afastado  
119. Se eu tinha alcangado minha do “data descarte” sem responder ao 

sangue do Jesus Cristo, Jesus jogar-me-ia afastado.  
120. Por que? Porque não haveria nada gravado no livro do cordeiro da vida 

para me proteger no dia do Juízo Final em que eu estou sozinho antes do 
deus.  

121.  

122. Como as tiras de teste, eu era muito caro.  
123. A Bíblia diz que eu estive comprado com um preço.  
124. O preço era a vida e o sangue do Jesus Cristo.  
125.  

126. Você pode olhar esta tira de teste, e vê que eu sangrei nela, 
esperando começ uma resposta.  

127. Entretanto, porque não respondeu a meu sangue, é inútil a mim.  
128. Eu tenho que tomá-lo fora do medidor, e jogo-o no lixo.  
129. Do mesmo modo, muitos povos sabem sobre Jesus, ou ouviram-se 

sobre o sangue de Jesus.  
130. Mas a menos que você “RESPONDER” ao sangue de Jesus, não haverá 

nada gravado no livro do cordeiro da vida para protegê-lo no dia do Juízo 
Final em que você está sozinho antes do deus.  

131. Esse dia está vindo para todos nós.  
132.  

133. No capítulo 14 de John - Jesus faz duas coisas: Dá-nos um retrato do 
céu, e diz-nos como começ lá.  

134. 14:2 de John - 3  
135. Disse em “na casa do meu pai é muitas mansões:  
136. Se não era assim, eu di-lo-ia.  
137. E eu vou lá preparar um lugar para você.  
138. E se eu vou preparar um lugar para você, eu virei outra vez, e recebo-

o até mim mesmo.  
139. De modo que onde eu estou, você possa estar igualmente.  
140.  

141. O mundo diz que há muitas maneiras no céu, mas aquele não é o que 
Jesus disse em JOHN 14: 6.  

142. 14:6 de John  
143. Jesus disse: Eu sou a maneira, a verdade, e a vida: nenhum homem 

vem até o pai, EXCETO ATRAVÉS DE MIM!  
144.  

145. A estrada romana:  
146. No livro dos romanos, há quatro versos conhecidos como a estrada 

romana. Este é o que dizem:  
147.  



148. 3:23 dos romanos  
149. Todos sinned e foi insuficiente da glória do deus.  
150.  

151. 6:23 dos romanos  
152. A penalidade para o pecado é morte, MAS o presente do deus é vida 

eterno.  
153.  

154. 5:8 dos romanos  
155. O deus demonstra seu amor para nós neste, mesmo quando nós 

éramos pecadores, Christ morreu para nós.  
156.  

157. 10:9 dos romanos  
158. “Se você confessa com sua boca que Jesus é senhor, e você acredita 

em seu coração que o deus o levantou dos mortos, você será conservado”  
159.  

160. Conservado de que?  
161. Conservado do inferno.  
162. Conservado do julgamento do deus  
163. Conservado do ira do deus.  
164.  

165. Meu nome é Andy Esche  
166. e eu confesso que o Jesus Cristo é meus senhor e salvador.  
167. e eu acredito que o deus o levantou dos mortos.  
168. Conseqüentemente, de acordo com a promessa simples do deus no 

10:9 dos romanos, quando eu morro, eu estou indo ao céu.  
169. O momento de responder ao sangue do Jesus Cristo é HOJE!  
170.  

171. Todos satisfaria perto seus olhos  
172. O mundo quê-lo pensar que as coisas importantes estão indo sobre 

em Hollywood, em Washington e em New York.  
173. Mas eu garanto que os olhos do deus estão em você agora, esperando 

para ver o que você está indo fazer nos próximos 30 segundos.  
174. Se você está prestando atenção a este vídeo, e você quer fazer 100 

por cento certos que você está indo ao céu quando você morre, a seguir 
repita esta oração simples após mim:  

175.  

176. Está abaixo a oração do pecador para receber o Jesus Cristo porque o 
senhor e o salvador assim que você irã0 ao céu quando você morre:  

177. Caro Jesus,  
178. Eu sinned.  
179. Eu quebrei suas leis, e eu sou pesaroso.  
180. Perdoe-me por favor para meus pecados.  
181. Eu aceito-o como meus senhor e salvador.  
182. Eu acredito que o deus o levantou dos mortos.  
183. e eu confio-o para começ me no céu quando eu morro.  
184. Obrigado Jesus, Amen.  
185.  

186. Todos abriria por favor seus olhos?  
187. Se você apenas prayed essa oração, então felicitações!  
188. você apenas fêz a decisão a mais importante de sua vida.  
189. Jesus disse se você me confessa antes do homem, mim confessá-lo-á 

antes do deus.  
190. Assim, se você confessa que o Jesus Cristo é seus senhor e salvador, 

eu quero-o fazer três coisas:  



191.  

192. Número um: Comece atender a uma igreja que acredite que a Bíblia é 
a palavra de deus.  

193. Número dois: Diga ao pastor que você apenas aceitou o Jesus Cristo 
como seus senhor e salvador.  

194. Número três: Começ uma Bíblia e leia o evangelho de John. Isto 
ajudá-lo-á a conhecer o Jesus Cristo.  

195.  

196. Deixe-me deixá-lo com o um pensamento final:  
197. Se você aceita o Jesus Cristo como seus senhor e salvador, este 

mundo é o único inferno que você conhecerá nunca.  
198. Se você não aceita o Jesus Cristo como seus senhor e salvador, este 

mundo é o único céu que você conhecerá nunca.  
199. Obrigado prestando atenção e obrigado deixando me falar.  
200.  

Repouso  

 


