
 

 Повне 180:  

 Особисте свідоцтво Енді Еш,  
 Засновник MissingPets.com  

1.  Мене звуть Енді Еше, засновника missingpets.com.  
2.  Під час мого життя, Бог дав мені два бачення, щоб допомогти людям.  
3.  Перше бачення missingpets.com в 1997 році  
4.  Друге бачення "Повне 180" в 2004 році.  
5.  У наступні кілька хвилин, я розповім, як бачення.  
6.  Однак, основна мета цього відео є обмін повного бачення 180 з вами.  
7.  
8.  У 1997 році ми мали можливість відвідати мій родичами в Нью-Джерсі.  
9.  Ми взяли собаку з нами.  
10.  Агент з нерухомості показував свої будинки і залишили задні ворота 

відкриті.  
11.  Ми повернулися до дому після показу.  
12.  Собака бігла через відкриті ворота.  
13.  Ми шукали протягом декількох хвилин і застав її з німецькою вівчаркою.  
14.  
15.  Хоча їхав додому, я зрозумів, що потрібний більш ефективний спосіб, щоб 

знайти зниклих без вісті, ніж домашні буклетів на телефонні стовпи.  
16.  Подорожуючи по магістралі Пенсільванія, Бог дав мені бачення 

missingpets.com за десять миль на схід від Harrisburg, Пенсільванія.  
17.  Видіння була дуже інтенсивною і тривала кілька хвилин.  
18.  Я вірю, що Бог зробив це тому, що я інтенсивної мав звичку починати 

проекти, але так і не закінчивши.  
19.  Бог хоче, щоб переконатися, що я хотів би простежити за 

missingpets.com.  
20.  
21.  Друге бачення і є основна мета цього відео.  
22.  Бог дав мені бачення "Повне 180" в 2004 році.  
23.  Мій батько служив укладеним через тюремне служіння протягом багатьох 

років.  
24.  Я завжди хотів зробити щось подібне, але не має сміливості.  
25.  Навесні 2004 року я їхав автобусом вниз Уінтон дорозі в Цинциннаті. Коли 

ми проходили повз кладовище Спрінг Гроув, я відчув, що Бог каже мені: 

"Запишіть".  
26.  
27.  Я схопив папір з мого портфеля і почав написання слів, як Бог дав їх мені.  
28.  На той час я отримав на роботу, Бог дав мені "Повне 180".  
29.  "Повні 180" є проповідь, що триває 180 секунд.  
30.  Мета "повну 180" є надання допомоги людям переконатися, що вони 

підуть на небі, коли вони помирають.  
31.  
32.  Я проповідував "Повне 180" у місті Євангелія місії в Цинциннаті на пару 



років.  
33.  Кожен раз, коли я проповідував, я хотів би внести незначні зміни, щоб 

зробити проповіді потік легше.  
34.  29 березня 2006 я відчув, що "повна 180" не потрібні додаткові зміни.  
35.  З цього моменту, я б просто роздрукувати його, доїхати до службу в 

суботу ввечері і проповідувати її.  
36.  Мало чи я знаю, що Бог удосконалював проповіді з іншої причини.  
37.  
38.  30 березня 2006 я зателефонував своєму батькові в лікарню.  
39.  У нього проблеми з серцем протягом багатьох років.  
40.  У нього був новий кардіостимулятор втрутився  
41.  Він ще слабий після операції.  
42.  Я намагався говорити про що завгодно, але його проблеми зі здоров'ям, 

щоб тримати його думку зосереджено на щось позитивне.  
43.  Однак, це не спрацювало на цей раз.  
44.  
45.  Папа сказав мені, що він не думав, що він збирається зробити його 

виписали з лікарні, на цей раз.  
46.  У минулому, я завжди молився за нього.  
47.  Бог зцілив його і отримати його з лікарні, і все буде в порядку.  
48.  Але я не міг зробити це цього разу.  
49.  Кожен раз, коли я молився, мої молитви, здавалося, психонути і зупинки.  
50.  
51.  За останні 8 років, я зателефонував до середини ночі, розповідаючи мені 

диск дві години в лікарні, тому що мій батько вмирав.  
52.  Дійшло до того, що я зривався кожен раз, коли задзвонив телефон.  
53.  Я просто не міг цього робити.  
54.  Таким чином, на цей раз я вирішила відпустити тата.  
55.  
56.  Я сказала батькові, що я любила його, і подякував йому за великого 

життя.  
57.  Мій батько був моїм зразком для наслідування і героєм.  
58.  Ми провели велику спільну життя.  
59.  У нас був остаточний розмова кілька разів, тому що не було незакінчена 

справа між мною і моїм батьком.  
60.  Я передав трубку дружини й сина і сказала їм, що я подумав, що це був 

останній раз, вони будуть говорити з моїм батьком на землі.  
61.  
62.  Вони сказали йому, що вони любили його і молилися за нього.  
63.  Вони передав трубку мені.  Останнє, що мій батько завжди говорив мені, 

що він любив мене, він пишався мною і що він не хоче мені бути сумним.  
64.  Я подумав про себе, "як я повинен це зробити?  
65.  Тим не менше, я все, що для мене, тому що я відчував, що я вже 

попросив у нього достатнього поради для одного життя.  
66.  Замість цього, я сказав йому "добре" і поклав трубку.  
67.  
68.  На наступний день, моя сестра подзвонила і дала мені новина.  
69.  Мій батько помер.  
70.  Вона сказала, що медсестра читала Біблію до нього в п'ятницю вранці.  
71.  За кілька хвилин все той же медсестрою ходив по своїй кімнаті і помітив, 

як він був мирним сном.  
72.  Тим не менш, вона подивилася на його серце моніторинг і зауважив, що 

вона плоска.  
73.  
74.  Медсестра сказала, що вона увійшла до кімнати і дала мій батько 

поцілував у лоб.  
75.  Медсестра сказала, що вона сподівається, що все в порядку з нами.  



76.  Це було добре зі мною.  
77.  Якщо хтось заслужив поцілунок за те, як він прожив своє життя, це був 

мій батько.  
78.  
79.  Коли я сидів на краю ліжка плакала, мені прийшло в голову, наскільки 

унікальний цей день.  
80.  Як я і думав про мої 41 років на землі: дитячий садок, мало бейсбольної 

ліги, середню школу, коледж, шлюб і батьківство, я раптом зрозуміла, що 

сьогодні був перший день я завжди ходив по землі, що мій батько не 

пройти через це зі мною .  
81.  
82.  У похороні батька мого, було час, що я закричала так сильно, я ледве міг 

дихати.  
83.  Тим не менш, у середині найважчий день у моєму житті, Бог втрутився і 

дав мені найкращий момент в моєму житті.  
84.  Бог дав мені силу і мужність, щоб читати належне моєму батькові та 

комбіновані його "повною 180".  
85.  Все, про Бога, досконалий і дивний, в тому числі його термінів.  
86.  Нижче "Повне 180".  
87.  
88.  У наступні 180 секунд, я хочу, щоб переконатися, що всі дивляться це 

відео йде на небо, коли ти помреш.  
89.  Ви можете бути здоровим прямо зараз, але один з цих днів ми всі будемо 

на нашому смертному одрі.  
90.  Ми будемо боротися за останній подих.  
91.  Ми будемо вислизнути з цього світу і перейти до наступного.  
92.  Ми будемо стояти кожен на самоті перед Богом.  
93.  
94.  У той момент, Бог пошле нас в рай чи пекло для вічності.  
95.  Я хотів би використати таку історію, щоб ми могли підготуватися до цього 

дня.  
96.  У 1985 році я дізнався, що я діабетичний.  
97.  Частиною моєї повсякденному житті є перевірка цукру в крові.  
98.  
99.  Я тикати пальцем.  
100.  Я кров на тест-смужки  
101.  Я це і в метро  
102.  Прилад реагує на мій цукру в крові  
103.  Більшу частину часу, коли я кров на тест-смужки, я отримую 

відповідь.  
104.  Однак, я іноді кров на смузі і не отримали відповіді.  
105.  Я повинен забрати його з метро, і кинути його в кошик для сміття.  
106.  
107.  Це призводить до зневіри 2 причини.  
108.  Number One: Ці тест-смужки коштують дуже дорого.  
109.  Номер два: Я порізався, і кров'ю без причини.  
110.  Якщо лічильник не відповідає, він нагадує Ісуса Христа  
111.  
112.  Чому?  Тому що протягом перших 24 років мого життя, як я жив, 

думав і говорив розбила серце Бога.  
113.  Катували Ісуса розп'ятого, і кров так що я, що я міг зробити, щоб 

небеса, коли я помру, але він був не отримавши відповіді від мене.  
114.  За ці 24 років, Ісус міг би сказати, що про мене  
115.  "У тому, що стосується Енді Еш, я кров без причини".  
116.  
117.  На кожній коробці тест-смужки, є дата вибуття.  
118.  Якщо ви не відповідаєте на кров за датою викинути, ви повинні 



викинути їх геть все одно  
119.  Якщо б я вийшов на "вибуття дата", не реагуючи на крові Ісуса 

Христа, І кинув би мене.  
120.  Чому?  Тому що нема чого буде записаний у книзі життя Агнця, 

щоб захистити мене в Судний День, коли я стою на самоті перед Богом.  
121.  
122.  Як і тест-смужки, я був дуже дорогим.  
123.  Біблія каже, що я був дорого куплені.  
124.  Ціна була життя, і кров Ісуса Христа.  
125.  
126.  Ви можете подивитися на цю смугу випробувань, і бачу, що кров 

на ній, в надії отримати відповідь.  
127.  Однак, оскільки він не відповів на мою кров, вона марна для мене.  
128.  Я повинен забрати його з метро, і кинути його в кошик для сміття.  
129.  Крім того, багато людей знають про Ісуса, або чули про кров Ісуса.  
130.  Але якщо ви "реагувати на" кров Ісуса, нічого не буде записаний 

до Книги Життя Агнця, щоб захистити вас у Судний День, коли ви стоїте 

на самоті перед Богом.  
131.  Цей день підходить для всіх нас.  
132.  
133.  У Євангелії від Івана Глава 14 - Ісус робить дві речі: він дає нам 

картину неба, і розповідає нам, як туди добратися.  
134.  Івана 14:2-3  
135.  Він сказав "У моєму домі Отця Багато осель  
136.  Якби це було не так, то сказав би вам.  
137.  І я туди, щоб підготувати для вас місце.  
138.  А якщо я піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до 

Себе.  
139.  Так що, де я, може бути також.  
140.  
141.  Світ говорить, що є багато шляхів до раю, але це не те, що Ісус 

сказав в Івана 14:6.  
142.  Іоанн 14:6  
143.  Ісус сказав: Я дорога, і правда, і життя; ніхто не приходить до 

Отця, якщо не через Мене!  
144.  
145.  Римська дорога:  
146.  У Посланні до Римлян, є чотири віршів відомого як римський шлях.  

Це те, що вони говорять:  
147.  
148.  Римлян 3:23  
149.  Кожна людина має згрішив і впав слави Божої.  
150.  
151.  Римлян 6:23  
152.  Покарання за гріх-смерть, а дар Божий вічне життя.  
153.  
154.  Римлян 5:8  
155.  Бог демонструє свою любов до нас в цьому, навіть коли ми були 

грішниками, Христос помер за нас.  
156.  
157.  10:9  
158.  "Якщо ви визнаєте своїми устами, що Ісус є Господь, і ти серцем 

твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся"  
159.  
160.  Збережений від чого?  
161.  Врятуватися від пекла.  
162.  Спас від Божого суду  



163.  Врятовано від гніву Божого.  
164.  
165.  Мене звуть Енді Еше  
166.  і я зізнаюся, що Ісус Христос мій Господь і Спаситель.  
167.  і я вірю, що Бог воскресив Його з мертвих.  
168.  Тому, на думку простих обіцянку Бога в Посланні до Римлян 10:9, 

коли я помру, я йду до неба.  
169.  Час реагування на крові Ісуса Христа сьогодні!  
170.  
171.  Буде все будь ласка, закрийте очі  
172.  Світ хоче, щоб ви думаєте, що важливі речі, які відбуваються в 

Голлівуді, Вашингтоні та Нью-Йорку.  
173.  Але я гарантую, що очах Бога на вас прямо зараз, чекаючи, що ви 

збираєтеся робити в найближчі 30 секунд.  
174.  Якщо ви дивитеся відео, і ви хочете, щоб 100 відсотків впевнений, 

що ви збираєтеся на небо, коли ти помреш, а потім повторити цю просту 

молитву за мною:  
175.  
176.  Нижче молитва грішника прийняти Ісуса Христа своїм Господом і 

Спасителем, щоб ви потрапити в рай після смерті:  
177.  Дорогий Ісус,  
178.  Я згрішив.  
179.  Я порушив ваші закони, і мені дуже шкода.  
180.  Будь ласка, вибачте мене за мої гріхи.  
181.  Я приймаю Тебе як мого Спасителя і Господа.  
182.  Я вірю вам Бог воскресив із мертвих.  
183.  і я сподіваюся, ви, щоб я на небо, коли я помру.  
184.  Спасибі, Ісус, амінь.  
185.  
186.  Будь-ласка, чи відкрити очі?  
187.  Якщо Ви тільки що молилися молитвою, прийміть наші вітання!  
188.  Ви тільки що зробили найважливіше рішення в вашому житті.  
189.  Ісус сказав, що якщо ви визнаєте мене перед людьми, я визнаю 

вас перед Богом.  
190.  Отже, якщо ви визнаєте, що Ісус Христос є Господь і Спаситель, я 

хочу, щоб зробити три речі:  
191.  
192.  Номер Один: починають ходити в церкву, яка вважає, що Біблія є 

Слово Боже.  
193.  Номер два: Скажіть пастору, що ви тільки що прийняли Ісуса 

Христа як свого Господа і Спасителя.  
194.  Номер три: Код Біблії і читання Євангелія від Івана.  Це допоможе 

вам познайомитися з Ісусом Христом.  
195.  
196.  Дозвольте мені залишити вас одну думку:  
197.  Якщо Ви прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя 

нашого, цей світ пеклом тільки ви завжди будете знати.  
198.  Якщо не прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя 

нашого, цей світ тільки небо ви завжди будете знати.  
199.  Дякуємо за спостереження і подякувати вам за дозволили мені 

виступити.  
200.  

 Будинок  
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