
 

 Комплетан 180:  

 Личне Сведочење Енди Еше,  
 Оснивач МиссингПетс.цом  

1.  Моје име је Енди Еше, оснивач миссингпетс.цом.  
2.  Током мог живота, Бог ми је дао две визије да помогне људима.  
3.  Први вид је миссингпетс.цом у 1997  
4.  Друга визија је "потпуна 180" у 2004.  
5.  У наредних неколико тренутака, ја ћу разговарати и визије.  
6.  Међутим, главни циљ овог видеа је да се делити 180 комплетну визију са 

вама.  
7.  
8.  Године 1997, били смо у посети мојим законима у Њу Џерсију.  
9.  Узели смо пса код нас.  
10.  Реал Естате Агент је показао своју кућу и оставио врата отворена леђа.  
11.  Вратили смо се у кући после приказивања.  
12.  Пас је побегао кроз отворена врата.  
13.  Претражили смо за пар минута и нашао је са немачког овчара.  
14.  
15.  Док возите кући, схватио сам да је потребно да буде бољи начин за 

проналажење несталих кућних љубимаца него постављање флајери о 

телефонским мотке.  
16.  Док путују на Пенсилванија Митница, Бог ми је дао визију 

миссингпетс.цом десет миља источно од Питтсбургх, Пенсилванија.  
17.  Визија је била врло интензивна и трајала неколико минута.  
18.  Верујем да је Бог дао је интензиван јер сам имала навику почињу 

пројеката, али никада их дораде.  
19.  Бог је желео да бисте били сигурни да ћу пратити кроз са 

миссингпетс.цом.  
20.  
21.  Друга визија је основни циљ овог видеа.  
22.  Бог ми је дао визију "Потпуна 180" у 2004.  
23.  Мој отац служили затвореницима затвора преко Министарства за много 

година.  
24.  Увек сам хтео да уради тако нешто, али нису имали храбрости.  
25.  У пролеће 2004, био сам јахања аутобусом доле Уинтон путу у 

Синсинатију Као што смо прошли Спринг Грове Цеметары, осетио сам Бог. 

Рекао ми: "Запиши то доле".  
26.  
27.  Зграбила сам неки рад из моје актовку и почео да пише речи као што их 

је Бог предао мени.  
28.  До тренутка када сам добио да ради, Бог ми је дао "Потпуна 180".  
29.  "Потпуна 180" је проповед која траје 180 секунди.  
30.  Сврха "Потпуна 180" је да помогне људима да би били сигурни да ће ићи 

у рај када умру.  



31.  
32.  Ја проповедао "Потпуна 180" код града Јеванђеље Мисија у Синсинатију 

за неколико година.  
33.  Сваки пут када сам проповедао, да би мање промене да би лакше 

проповеди протока.  
34.  Он Марцх 29, 2006, осећао сам да је "потпуна 180" потребно више нема 

промена.  
35.  Од сада, само да га одштампате, погон за суботу увече сервис и 

проповедају је.  
36.  Нисам знао да је Бог усавршио проповед неког другог разлога.  
37.  
38.  30. марта 2006, ја сам позвао мог оца у болници.  
39.  Он је имао срчане проблеме годинама.  
40.  Имао нови пејсмејкер ставити унутра  
41.  Он је и даље био слаб од операције.  
42.  Покушала сам да причамо о све своје здравствене проблеме, али да му је 

ум усмерен на нешто позитивно.  
43.  Међутим, то није посао овог пута.  
44.  
45.  Тата ми је рекао да не мислим да је пошла да га направи из болнице тог 

времена.  
46.  У прошлости, увек сам се молио за њега.  
47.  Бог ће га излијечити и добити га из болнице и све ће бити у реду.  
48.  Али нисам могао то учинити овог пута.  
49.  Сваки пут сам се молио, моје молитве је изгледало да удари у плафон и 

стоп.  
50.  
51.  За последњих 8 година, примио сам телефонски позиви у сред ноћи, 

говорећи ми да два сата вожње до болнице, јер мој отац је умирао.  
52.  То сам до тачке где бих скок сваки пут зазвонио телефон.  
53.  Нисам могао учинити више.  
54.  Дакле, овај пут сам одлучио пустити тату.  
55.  
56.  Рекао сам да је мој тата сам га волела и захвалио му за велики живот.  
57.  Мој тата је био мој узор и херој.  
58.  Имали смо заједно велики живот.  
59.  Имали смо коначно конверзацији неколико пута, тако да није било 

недовршен бизнис између мене и мој тата.  
60.  Сам предао телефон да моја супруга и син и рекао им да сам мислио је то 

последњи пут да ће разговарати са мојим оцем на земљи.  
61.  
62.  Они су му рекли да га је волео и молили за њега.  
63.  Они уручио апарат за мене.  Последња ствар коју је мој отац икад рекао 

ми је да ме волео, он је био поносан на мене и да не желим да будем 

тужан.  
64.  Помислио сам у себи "како ја треба да урадим?"  
65.  Међутим, да је задржи за себе, јер сам осећао сам већ га питао за савет 

довољно за један век.  
66.  Уместо тога, ја сам му рекао "у реду" и залупио слусалицу телефона.  
67.  
68.  Следећег дана, моја сестра зове и дао ми вести.  
69.  Мој отац је умину.  
70.  Она је рекла да је сестра читање Библије да га у петак ујутро.  
71.  После неколико тренутака, исти сестра ишли по његовој соби и приметио 

како се мирно је спавао.  
72.  Међутим, она је погледао у своје срце монитор и приметио да је равна.  
73.  



74.  Сестра је рекла да оде и дао мој отац пољуби у чело.  
75.  Сестра је рекла да се нада да је у реду са нама.  
76.  То је било у реду са мном.  
77.  Ако неко заслужује пољубац за начин је живео свој живот, то је био мој 

тата.  
78.  
79.  Док сам седела на страни плаче кревет, то ми је пало на памет како се 

овај дан је јединствен.  
80.  Као што сам мислио о мом 41 година на земљи: обданиште, мало бејзбол 

лиге, средњу школу, колеџ, брак и очинство, изненада сам схватио да је 

данас био први дан сам икада ходао на земљи, да мој отац није шетња га 

са мном .  
81.  
82.  Током сахране мога оца, било је време да ја повика тако тешко, ја сам 

једва могла дисати.  
83.  Међутим, у сред најтежи дан у мом животу, Бог иступио и дао ми је 

најбољи тренутак у мом животу.  
84.  Бог ми је дао снагу и храброст да прочитате признање мог оца и 

комбиновати га са "Попуните 180".  
85.  Све о Бог је савршен и невероватан, укључујући и његов тајминг.  
86.  Следи "Потпуна 180".  
87.  
88.  У наредних 180 секунди, желим да се уверите да сви гледају овај видео 

снимак иде у рај када умру.  
89.  Можете бити здрав сада, али једног од ових дана, сви ћемо бити на нашој 

смрти кревет.  
90.  Ми ћемо се боре за једну последњег даха.  
91.  Ми ће склизнути из овог света и идите у следећи.  
92.  Ми ћемо сваки самостални пред Богом.  
93.  
94.  У том тренутку, Бог ће нас послати у рај или пакао за вечност.  
95.  Волео бих да користите следеће приче да нам помоћи да се припремите 

за тај дан.  
96.  Године 1985, сам сазнао сам био дијабетичар.  
97.  Део моје дневне рутине се проверава мој шећера у крви.  
98.  
99.  Ја гурање прст.  
100.  Ја крварим на тест трака  
101.  Ја га држати у мерач  
102.  Мерач одговара са мојим шећера у крви  
103.  Већину времена када сам крварио на тест траку, добијем одговор.  
104.  Међутим, понекад ми крваре на траке и нема одговора.  
105.  Морам да га извадили метар и бацити га у смеће.  
106.  
107.  Ово је фрустрирајуће за 2 разлога.  
108.  Један број: Ови тест траке су веома скупи.  
109.  Број два: ја сам резати и крварио без разлога.  
110.  Када је мерач не одговара, он подсећа на Исуса Христа  
111.  
112.  Зашто?  Јер је за првих 24 година мог живота, онако како сам 

живео, мислио и говорио је сломио срце од Бога.  
113.  Исус је био мучен, распет, и крварио па сам могао да имам начин 

да оде на небо кад умрем, али је већ БЕЗ одговор од мене.  
114.  Током тих 24 година, могао је Исус рекао да о мени  
115.  "Што се тиче Ендија Еше сам крварио без разлога."  
116.  
117.  На сваку кутију тест трака, постоји баците датум.  



118.  Ако не одговорите на крви одбацили датум, ви сте требали да их 

баци све ионако далеко  
119.  Ако сам достигао мојих "одбацили датум" не реагују на крв Исуса 

Христа, Исус би ме бацају.  
120.  Зашто?  Јер не би било ништа забележено у књизи Јагње живота 

да ме заштитите на Судњи дан, када сам сама стајати пред Богом.  
121.  
122.  Као тест траке, била сам веома скупо.  
123.  Библија каже да је сам купио у цену.  
124.  Цена је била живот и крв Исуса Христа.  
125.  
126.  Можете погледати на овој тест трака, и видим да сам крварио на 

њега, надајући се да ће добити одговор.  
127.  Међутим, зато што не реагује на моју крв, то је бескорисно за 

мене.  
128.  Морам да га извадили метар и бацити га у смеће.  
129.  Исто тако, многи људи знају о Исусу, или су чули крв Исусову.  
130.  Али ако ти "одговоре на" крв Исуса, неће бити ништа забележено у 

књизи Јагње живота да вас заштите на Судњи дан када сам стајати пред 

Богом.  
131.  Тај дан долази за све нас.  
132.  
133.  У Јовану Глава 14 - Исуса ради две ствари: Он нам даје слику 

неба, и говори нам како доћи до нас.  
134.  Јован 14:2-3  
135.  Он је рекао: "У кући Оца мојега има много станова:  
136.  Ако то није тако, ја бих вам рекао.  
137.  И ја идем тамо да припреми место за вас.  
138.  А ако одем и припремите место за вас, ја ћу се вратити, и добити 

вас к себи.  
139.  Тако да где сам ја, можда, такође.  
140.  
141.  Свет каже да постоје многи начини на небо, али то није оно што је 

Исус рекао у Јован 14:6.  
142.  Јован 14:6  
143.  Исус је рекао: Ја сам пут, истина и живот: нико не долази к Оцу 

сем кроз мене!  
144.  
145.  Римски пут:  
146.  У књизи Римљанима, постоје четири стихове познате као римски 

пут.  То је оно што они кажу:  
147.  
148.  Римљанима 3:23  
149.  Свако је згрешио и пао у кратки славе Божије.  
150.  
151.  Римљанима 6:23  
152.  Казна за грех је смрт, а дар Божји је живот вечни.  
153.  
154.  Римљанима 5:8  
155.  Бог показује своју љубав према нама у томе, чак и док смо били 

грешници, Христос умрије за нас.  
156.  
157.  Римљанима 10:9  
158.  "Ако признамо својим устима да је Исус Господ, и верујеш у срцу 

свом да га Бог ускрсну из мртвих, које ће бити сачуван"  
159.  
160.  Спасити од онога што?  



161.  Сачуване из пакла.  
162.  Сачуване од Божије пресуде  
163.  Спасити од срџбе Божије.  
164.  
165.  Моје име је Енди Еше  
166.  И признајем да је Исус Христ је мој Господ и Спаситељ.  
167.  и ја верујем да Бог га је васкрсао из мртвих.  
168.  Стога, према Богу једноставно обећање у Римљанима 10:9, када 

умрем, ја ћу на небо.  
169.  Време да одговори на крв Исуса Христа је ДАНАС!  
170.  
171.  Би свако молимо Вас да затворите очи  
172.  Свет жели да мисле да су важне ствари дешава у Холивуду, 

Вашингтону и Њујорку.  
173.  Али ја гарантујем да су Божје очи на вас сада, чекају да виде шта 

ће учинити у наредних 30 секунди.  
174.  Ако гледате овај видео, и желите да будете 100 одсто сигурни да 

ће на небо када умрем, а затим поновите ове једноставне молитве после 

мене:  
175.  
176.  Испод је Грешница је молитва за примање Исуса Христа као 

Господа и Спаситеља, тако да ће ићи на небо када умрем:  
177.  Драги Исусе,  
178.  Згрешио сам.  
179.  Сломио сам своје законе, и жао ми је.  
180.  Молим те опрости ми за моје грехе.  
181.  Ја вас прихвате као мог Господа и Спаситеља.  
182.  Верујем да Бог подигао из мртвих.  
183.  Верујем и да ми се на небо када умрем.  
184.  Хвала вам Исуса, Амин.  
185.  
186.  Би свако молимо Вас да отворите очи?  
187.  Ако само молио да је молитва, затим Честитамо!  
188.  Управо сте направили најважнија одлука у твом животу.  
189.  Исус је рекао ако ме исповеди пре него човек, ја ћу вам признам 

пред Богом.  
190.  Дакле, ако призна да је Исус Христос Господ и Спаситељ, желим 

вам да то урадите три ствари:  
191.  
192.  Један број: Почетак похађа црква која верује да је Библија Реч 

Божија.  
193.  Број два: Реците коју сте управо пастора прихватио Исуса Христа 

као свог Господа и Спаситеља.  
194.  Број Три: Набавите Библију и читајте Јеванђеље по Јовану.  То ће 

вам помоћи да упознате Исуса Христа.  
195.  
196.  Дозволите ми да вам оставим једну коначну мисао:  
197.  Ако прихватиш Исуса Христа као свог Господа и Спаситеља, овај 

свет је само пакао ти икада знати.  
198.  Ако не прихватите Исуса Христа као свог Господа и Спаситеља, 

овај свет је само небо ћете икада знати.  
199.  Хвала вам за гледање и хвала вам за мене говоре показивањем.  
200.  
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