די קַאמּפליט :180
די פערזענלעכע טעסטימָאני פון ַאנדי עש,
גרינדער פון moc.stePgnissiM
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מייַן נָאמען איז ַאנדי עש ,גרינדער פון .moc. stepgnissim
בעשַאס די דָאך פון מיין לעבן ,גָאט האט בַאשטימט מיר צוויי וויזשַאנז צו העלֿפן מענטשן .
דער ערשטער וויזשַאן איז  moc. stepgnissimאין 1997
די רגע וויזשַאן איז געווען דער "קָאמּפלעטע  "180אין .2004
אין דער ווייטער עטלעכע מָאומַאנץ  ,איך וועט דיסקוטירן אי וויזשַאנז.
ָאבער ,דער הויּפט ציל פון דער ווידעא איז צו טיילן די גַאנץ  180וויזשַאן מיט איר.
אין  ,1997מיר געווען באזוכן מיין אין -לָאז אין ניו זשערסי.
מיר הָאט דער הונט מיט אונדז .
די גרונטייגנס ַאגענט איז ווייזונג זייער שטוב און לינקס דעם צוריק טויער עֿפענען .
מיר אומגעקערט צו די הויז נָאך דער ווייזונג .
דער הונט יסקייּפט דורך די עֿפענען טויער.
מיר געזוכט ֿפַאר ַא ביסל מינו ט און געֿפונען איר מיט ַא דייטשישער שָאפהונט .
בשעת דרייווינג שטוב ,איך ריַאלייזד ַאז עס נעעדעד צו ווערן ַא בעסער וועג צו געֿפינען פעלנדיק ּפעץ ווי ּפָאוסטינג
פליערס אויף טעלעפָאן ּפויליש.
בשעת טרַאווַאלינג אויף די ּפעננסילווַאניַא טערנּפייק  ,גָאט גַאווע מיר די וויזשַאן ֿפַאר  moc.stepgnissimצען מייל
מזרח פון הַארריסבורגּ ,פעננסילווַאניַא .
די וויזשַאן איז געווען זייער טיף און לַאסטיד ֿפַאר ַא ּפָאר פון מינוט.
איך גלויבן ַאז גָאט נייע דָאס טיף ווייַל איך ביי ַא מידע פון סטַארטינג ּפרַאדזשעקס ָ ,אבער קיינמָאל פינישינג זיי .
גָאט ווַאנטעד צו מַאכן זיכער ַאז איך ווָאלט גייט דורך מיט .moc. stepgnissim
די רגע וויזשַאן איז דער הויּפט ציל פון דעם ווידעא.
גָאט גַאווע מיר די וויזשַאן ֿפַאר די "קָאמּפלעטע  "180אין .2004
מייַן טַאטע מיניסטערעד צו ינמייץ דורך טורמע מיניסטרי ֿפַאר פילע יָארן .
איך שטענדיק ווַאנטעד צו טָאן עּפעס ווי דָאס ָ ,אבער הָאט נישט הָאבן דעם מוט.
אין די סּפרינג פון  ,2004איך איז געווען ריידינג די ויטָאבוס ַארָאּפ ווינטָאן וועג אין סינסַאנַאטי  .ווי מיר ּפַאסט סּפרינג
גרָאווע סעמעטערי ,איך ּפעלץ גָאט זָאגן צו מיר "רייט דעם ַארָאּפ".
איך גרַאבד עטלעכע ּפַאּפיר זיך פון מיין טעקע און סטַארטעד רייטינג די ווערטער ווי גָאט גַאווע זיי צו מיר .
לויט די צייט איך גַאט צו ַארבעטן  ,גָאט ביי בַאשטימט מיר דעם "קָאמּפלעטע ."180
די "קָאמּפלעטע  "180איז ַא דרָאשע ַאז לַאסץ  180סעקונדעס.
די ציל פון די "קָאמּפלעטע  "180איז צו העלֿפן מענטשן מַאכן זיכער ַאז זיי וועלן גיין צו הימל ווען זיי שטַארבן.
איך ּפריטשט די "קָאמּפלעטע  "180אין סיטי גָאסּפעל מישַאן אין סינסַאנַאטי ֿפַאר ַא ּפָא ר פון יָאר.
יעדעס מָאל איך ּפריטשט ,איך ווָאלט מַאכן מינערדיקע ענדערונגען צו מַאכן די דרָאשע לויפן יזיער .
אויף  29מערץ  ,2006איך ּפעלץ ַאז דער "קָאמּפלעטע  "180פארלאנגט נישט מער ענדערונגען.
ֿפון יעצט אויף ,איך ווָאלט נָאר פַארקויפט דָאס  ,פירן צו די שבת נַאכט דינען און רעדן דָאס.
קליין הָאט איך וויסן ַאז גָאט ביי ּפערפעקטַאד די דרָאשע ֿפַאר נָאך ַא סיבה .
אויף  30מערץ  ,2006הָאב איך גערוֿפן מיין טַאטע אין דעם שּפיטָאל.
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ער האט ביי הַארץ ןעמעלבארפ ֿפַאר יָאר.
ער האט ביי ַא נייַ ּפייסמייקער שטעלן ין
ער איז געווען נָאך שווַאך ֿפון דעם כירורגיע.
איך טרייד צו רעדן וועגן עּפעס ָאבער זיין געזונט ןעמעלבארפ צו הַאלטן זיין מיינונג פָאוקיסט אויף עּפעס .evitisop
ָאבער ,עס הָאט נישט ַארבעט די צייט .
טַאטעשי טָאלד מיר ַאז ער הָאט נישט טרַאכטן ער איז גָאוינג צו מַאכן דָאס ַארויס פון דעם שּפיטָאל די צייט .
אין דער פַארגַאנגענהייט ,הָאב איך שטענדיק ּפרייד ֿפַאר אים.
גָאט ווָאלט היילן אים און בַאקומען אים ַארויס פון דעם שּפיטָאל און ַאלץ ווָאלט זיין שטרַאף .
ָאבער איך קען נישט טָאן דָאס די צייט.
יעדער צייט איך ּפרייד ,מיין ּפרייַערס סימד צו שלָאגן די סטעליע און שטעלן .

פאר די לעצטע  8יָאר ,איך בַאקומען טעלעפָאן קַאללס אין די מיטל פון די נַאכט  ,טעלינג מיר צו פָאר צוויי שעה צו די
שּפיטָאל ווייַל מיין טַאטע איז געווען דייינג .
 .52דָאס גַאט צו די פונט ווּו איך ווָאלט שפרינג יעדער צייט די טעלעפָאן רַאנג .
 .53איך ּפונקט קען נישט טָאן דָאס ענימָאר .
 .54פון דַאנעט ,די צייט ,הָאב איך בַאשלָאסן צו לָאזן גיין פון דַאדדי.
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איך טָאלד מיין טַאטע ַאז איך לַאווד אים און טַאנגקט אים ֿפַאר ַא גרויס לעבן .
מייַן טַאטע איז געווען מיין רָאלע מָאדעל און העלד.
מיר ביי ַא גרויס לעבן צוזַאמען.
מיר ביי אונדזער לעצט שמועס ַאן עטלעכע מָאל ַ ,אזוי עס איז קיין ַאנפינישט געשעפט צווישן מיר און מיין טַאטע .
איך קָאלנער דעם טעלעפָאן צו מיין פרוי און זון און טָאלד זיי ַא ז איך געדַאנק דָאס איז געווען די לעצטע מָאל זיי ווָאלט
רעדן צו מיין פָאטער אויף ערד.

.61
 .62זיי טָאלד אים זיי לַאווד אים און הָאט ּפרייינג ֿפַאר אים.
 .63זיי קָאלנער דעם טעלעפָאן צו מיר .די לעצטע זַאך מיין טַאטע טָאמיד געזָאגט צו מיר איז געווען ַאז ער לַאווד מיר  ,ער
איז שטָאלץ פון מיר און ַאז ער הָאט נישט וועלן מיר צו זיין טרויעריק.
 .64איך געדַאנק צו זיך "ווי בין איך סַאּפָאוזד צו טָאן ווָאס?"
ָ .65אבער ,איך קעּפט ַאז צו זיך ,ווייַל איך ּפעלץ איך ביי שוין געבעטן אים ֿפַאר גענוג ייצע ֿפַאר איין לעבן.
ַ .66אנשטָאט ,איך טָאלד אים "ָאוקיי" און הונג זיך דער טעלעפָאן.

.67
 .68דער לעבן טָאג ,מיין שוועסטער רופט און גַאווע מיר די נייַעס .
 .69מייַן טַאטע ביי ּפַאסט ַאוועק .
 .70זי האט געזָאגט ַאז ַא סַאניטַאר איז לייענען די ביבל צו אים אויף פרייט אג מָארגן.
 .71א ביסל מָאומַאנץ שּפעטער ,דער זעלביקער ניַאניע ווָאקט דורך זיין ּפלַאץ און נָאוטַאסט ווי פרידלעך ער איז געווען
סליּפינג.
ָ .72אבער ,זי לוקט אין זיין הַארץ מָאניטָאר און נָאוטַאסט ַאז עס איז געווען פלַאך .
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 .79ווי הָאב איך סַאט אויף די זייַט פון די בעט קרייינג  ,עס ַאקערד צו מיר ווי יינציק דער טָאג איז געווען.
 .80ווי איך געדַאנק וועגן מייַנע  41יָאר אויף ערד :קינדערגַארטען ,ביסל ליגע בייסבָאל ,הויך שולע ,קָאלעגע ,כַאסענע און
די ניַאניע געזָאגט זי ווענט אין און גַאווע מיין טַאטע ַא קוש אויף די שטערן.
די ניַאניע געזָאגט זי כָאוּפט ווָאס איז ָאוקיי מיט אונדז .
עס איז געווען פיין מיט מיר.
אויב ַאבי ווער דיזערווד ַא קוש ֿפַאר די וועג ער ליווד זיין לעבן ,דָאס איז געווען מיין טַאטע.

פַאדערכוד ,איך ּפלוצלינג ריַאלייזד ַאז היינט איז געווען די ערשטער מָאל איך טָאמיד ווָאקט אויף ערד ווָאס מיין פָאטע ר
הָאט נישט גיין דורך דָאס מיט מיר .

.81
 .82בעשַאס מיין פָאטער 'ס לעווייע ,עס געווען מָאל ווָאס איך קרייד ַאזוי שווער  ,איך קען קוים ָאטעמען.
ָ .83אבער ,אין די מיטל פון די כַארדַאסט טָאג פון מיין לעבן  ,גָאט סטעּפט אין און גַאווע מיר דער בעסטער מָאמענט פון מיין
לעבן.
 .84גָאט גַאווע מיר די שטַארקייט און מוט צו לייענען ַא צינדז צו מיין פָאטער און קַאמביינד עס מיט דער "קָאמּפלעטע
."180
ַ .85אלץ וועגן גָאט איז שליימעסדיק און ַאמייזינגַ ,ארייַנגערעכנט זיין טיימינג .
 .86די פאלגענדע איז דער "קָאמּפלעטע ."180
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.88

אין דער ווייטער  180סעקונדעס ,איך וועלן צו מַאכן זיכער ַאז ַאלעמען ווַאטשינג דער ווידעא איז גָאוינג צו הימל ווען
איר שטַארבן.
איר קען זיין געזונט רעכט איצט ָ ,אבער איינער פון די טעג ,מיר וועלן ַאלע זיין אויף אונדזער טויט בעט.
מיר וועלן גערַאנגל ֿפַאר איין לעצטע ָאטעם.
מיר וועלן ַאריינכַאּפן זיך פון דער וועלט און פָארן אין דער ווייטער.
מיר וועט יעדער שטיין ַאליין ֿפַאר גָאט.
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 .94אין ווָאס פונט ,גָאט וועט שיקט אונדז צו הימל ָאדער גענעם ֿפַאר ייביקייט .
 .95איך ווָאלט ווי צו ניצן די דָאזיקע געשיכטע צו העלֿפן ָאנגרייטן אונדז ֿפַאר ַאז טָאג .
 .96אין  ,1985הָאב איך געֿפונען זיך איך איז געווען צוקערקרענק.
 .97טייל פון מיין טעגלעך רוטין איז קָאנטרָאלירונג מיין בלוט צוקער .
.98
 .99איך שטורכען מייַנע פינגער.
איך בלוטיקן אויף ַא ּפרָאבע ּפַאס
.100
איך שטעכן אים אין די מעטער
.101
די מעטער ריסּפַאנדז מיט מיין בלוט צוקער
.102
רוֿב פון די צייט ווען איך בלוטיקן אויף ַא ּפרָאבע ּפַאס  ,איך בַאקומען ַא ענטפער.
.103
ָאבער ,ווען עס יז איך בלוטיקן אויף ַא ּפַאס און בַאקומען קיין ענטפער .
.104
איך הָאבן צו נעמען דָאס ַארויס פון די מעטער  ,און ווָארף עס אין די ָאּפפַאל.
.105
.106
דָאס איז פרַאסטרייטינג ֿפַאר  2רעַאסָאנס.
.107
נומער איינס :די ּפרָאבע סטריּפס זענען זייער טייער.
.108
נומער טו :איך שניידן זיך און בלעד ֿפַאר קיין סיבה.
.109
ווען דער מעטער קען נישט ריסּפַאנד  ,עס רימיינדז פון יוזל קריסטוס
.110
.111
פאר ווָאס? ווייַל ֿפַאר די ערשטע  24יָאר פון מיין לעבן ,די וועג איך ליווד ,געדַאנק און גערעדט ָאן געלט די
.112
הַארץ פון גָאט.
יָאשקע איז טָארטשערד ,קרוסַאפייד ,און בלעד ַאזוי איך ַאז איך קען הָאבן ַא וועג צו גיין צו הימל ווען איך
.113
שטַארבןָ ,אבער ער איז געטינג קיין ענטפער ֿפון מיר.
בעשַאס יענע  24יָאר ,יָאשקע קען הָאבן געזָאגט ַאז וועגן מיר
.114
"ווי ווייט ווי ַאנדי עש איז קַאנסערנד  ,איך בלעד ֿפַאר קיין סיבה".
.115

.116
.117
.118

אויף ַאלע קַאסטן פון  tsetסטריּפס  ,עס איז ַא ַאוועקווַארפן טָאג.
אויב איר טָאן ניט רעסּפָאנד צו בלוט דורך די ַאוועקווַארפן טָאג  ,איר זענט סַאּפָאוזד צו ווַארפן זיי ַאלע ַאוועק

סיי ווי סיי
אויב איך ביי ריטשט מיין "ַאוועקווַארפן טָאג " ָאן ריסּפַאנדינג צו די בלוט פון יוזל קריסטוס  ,יָאשקע ווָאלט
.119
הָאבן טרָאון מיר ַאוועק.
פאר ווָאס? ווייַל עס ווָאלט זיין גָארנישט רעקָארדעד אין די לַאם ס ספר פון לעבן צו בַאשיצן מיך אויף
.120
דזשודגעמענט טָאג ווען איך שטעל ַאליין ֿפַאר גָאט.
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.123
.124
.125
.126
.127
.128
.129
.130

ווי דער ּפרָאבע סטריּפס ,איך איז געווען זייער טייער.
די ביבל זָאגט ַאז איך איז געווען בַאט מיט ַא ּפרייז.
די ּפרייז איז דער לעבן און בלוט פון יוזל קריסטוס.

איר קענען קוקן אין די ּפרָאבע ּפַאס ,און זען ַאז איך בלעד אויף עס ,כָאוּפינג צו בַאקומען ַא ענטפער.
ָאבער ,ווייַל עס הָאט נישט רעסּפָאנד צו מיין בלוט  ,עס איז ַארויסגעווָארפן צו מיר.
איך הָאבן צו נעמען דָאס ַארויס פון די מעטער  ,און ווָארף עס אין די ָאּפפַאל.
גלייכן ,פילע מענטשן וויסן וועגן יָאשקע ָ ,אדער הָאבן כערד וועגן די בלוט פון יוזל.
ָאבער סיידן איר "רעסּפָאנד צו" די בלוט פון יָאשקע ,עס וועט זיין גָארנישט רעקָארדעד אין די לַאם ס ספר
פון לעבן צו בַאשיצן איר אויף דזשודגעמענט טָאג ווען איר שטיין ַאליין ֿפַאר גָאט.
ַאז טָאג איז קומענדיק ֿפַאר ַאלע פון אונדז.
.131

.132
אין זשאן טשַאּפטער  - 14יָאשקע האלט צוויי טינגז :ער גיווז אונדז ַא בילד פון הימל ,און טעלז אונדז ווי צו
.133
בַאקומען עס.
זשאן 3-14:2
.134
ער האט געזָאגט אין "אין מיין פַאדער ס הויז זענען פילע מַאנטשַאנז:
.135
אויב עס געווען נישט ַאזוי ,איך ווָאלט הָאבן טָאלד איר.
.136
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.142
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און איך גיין דָארט צו ָאנגרייטן ַא ּפלַאץ ֿפַאר דיר.
און אויב איך גיין און ָאנגרייטן ַא ּפלַאץ ֿפַאר דיר ,איך וועל קומען נאכאמאל ,און בַאקומען איר ַאנטו זיך.
ַאזוי ַאז וואו איך בין ,איר קען זיין אויך.
די וועלט זָאגט עס זענען פילע ווייַס אין הימל ָ ,אבער דָאס איז נישט ווָאס יָאשקע געזָאגט אין זשאן .14:6
זשאן 14:6
יָאשקע געזָאגט :איך בין דער וועג ,דער אמת ,און דער לעבן :קיין מענטש קומט ַאנטו די פַאדערַ ,אחוץ דורך

מיר!

.144
.145
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.148
.149
.150
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.154
.155

די רוימישע רָאוד:
אין דעם בוך פון רָאמַאנס ,עס זענען פיר ווערסעס בַאוווסט ווי די רוימישע רָאוד  .דָאס איז ווָאס זיי זָאגן:
רָאמַאנס 3:23
ַאלעמען האט סינד און פַאלַאן קליין פון די גלָאריע פון גָאט.
רָאמַאנס 6:23
די שטרָאף ֿפַאר זינד איז טויטָ ,אבער דעם טַאלַאנט פון גָאט איז אייביק לעבן .
רָאמַאנס 5:8
גָאט דעמַאנסטרייץ זיין ליבע ֿפַאר אונדז אין דעם  ,אפילו בשעת מיר געווען סינערז ,קריסטוס דיעד ֿפַאר

אונדז.

.156
רָאמַאנס 10:9
.157
"אויב איר מוידע מיט דיין מויל ַאז יָאשקע איז לָארד  ,און איר גלויבן אין דיין הַארץ ַאז גָאט רייזד אים ֿפון די
.158
טויט ,איר וועט זיין גילטיג"
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גילטיג ֿפון ווָאס?
גילטיג ֿפון כעל.
גילטיג ֿפון גָאט 'ס מישּפעט
גילטיג ֿפון גָאט 'ס רַאט.
מייַן נָאמען איז ַאנדי עש
און איך מוידע ַאז יָאשקע קריסטוס איז מיין לָארד און רַאטעווער .
און איך גלויבן ַאז גָאט רייזד אים ֿפון די טויט.
דעריבער ,לויט צו גָאט 'ס ּפשוט צוזָאג אין רָאמַאנס  ,10:9ווען איך שטַארבן ,איך בין גָאוינג צו הימל.
די צייט צו רעסּפָאנד צו די בלוט פון יוזל קריסטוס איז היינט !
ווָאלט ַאלעמען ביטע פַארמַאכן דיין ייז
די וועלט וויל איר צו טרַאכטן ַאז די וויכטיק טינגז זענען גָאוינג אויף אין הָאלליווָאָאד  ,וואשינגטאן און ניו

יארק.
ָאבער איך גַארַאנטירן ַאז גָאט ס 'ייעס זענען אויף איר רעכט איצט  ,ווַאיטינג צו זען ווָאס איר זענט גָאוינג צו
.173
טָאן אין דער ווייטער  30סעקונדעס.
אויב איר זענט ווַאטשינג דעם ווידעא  ,און איר ווילט צו מַאכן ּ 100פרָאצענט זיכער ַאז איר זענט גָאוינג צו
.174
הימל ווען איר שטַארבן ,דַאן איבערחזרן דעם ּפשוט טפילע נָאך מיר:

.175
אונטן איז דער סיננער ס ' ּפרייַער צו רעסעיווע יָאשקע קריסטוס ווי לָארד און סַאוויָאר ַאזוי איר וועט גיין צ ו
.176
הימל ווען איר שטַארבן:
ליב יָאשקע,
.177
איך הָאב סינד.
.178
איך הָאב ברָאקען דיין לָאז ,און איך טוט מיר לייד.
.179
ביטע מוחל מיר ֿפַאר מיין סינס.
.180
איך ָאננעמען איר ווי מיין לָארד און סַאוויָאר .
.181
איך גלויבן גָאט רייזד איר ֿפון די טויט.
.182
און איך צוטרוי איר צו נעמען מיר ַארייַן הימל ווען איך שטַארבן .
.183
דַאנקען איר יָאשקעַ ,אמען.
.184

.185
.186

ווָאלט ַאלעמען ביטע עֿפענען דיין ייז?

.187
.188
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.191
.192
.193
.194

אויב איר ּפונקט ּפרייד ַאז טפילע ,דַאן קָאנגרַאטולַאטיָאנס !
איר'ווע ּפונקט נייע דער מערסט וויכטיק בַאשלוס פון דיין לעבן.
יָאשקע געזָאגט אויב איר מוידע מיר ֿפַאר מענטש  ,איך וועט מוידע איר ֿפַאר גָאט.
ַאזוי ,אויב איר מוידע ַאז יָאשקע קריסטוס איז דיין לָארד און סַאוויָאר  ,איך ווילט איר צו טָאן דריי טינגז :

נומער איינסָ :אנהייבן ַאטענדינג ַא קלויסטער ווָאס ביליווז דעם בי בל ,איז דער ווָארט פון גָאט.
נומער טו :טעל די ּפַאסטער ַאז איר ּפונקט אנגענומען יָאשקע קריסטוס ווי דיין לָארד און סַאוויָאר .
נומער טרי :באקום ַא ביבל און לייענען די גָאסּפעל פון יוחנן .דָאס וועט העלֿפן איר בַאקומען צו וויסן
יָאשקע קריסטוס.

.195
זָאל מיר לָאזן איר מיט איין לעצט געדַאנק:
.196
אויב איר ָאננעמען יָאשקע קריסטוס ווי דיין לָארד און סַאוויָאר  ,די וועלט איז די בלויז גענעם איר וועט
.197
טָאמיד וויסן.
אויב איר טָאן ניט ָאננעמען יָאשקע קריסטוס ווי דיין לָארד און סַאוויָאר  ,די וועלט איז די בלויז העַאווען איר
.198
וועט טָאמיד וויסן.
דַאנקען דיר ֿפַאר ווַאטשינג און דַאנקען דיר ֿפַאר לעטינג מיר רעדן .
.199

.200
היים

