
 
 

 

 

 Поўнае 180:  

 Асабістае сведчанне Эндзі Эш,  
 Заснавальнік MissingPets.com  

1.  Мяне завуць Эндзі Эше, заснавальніка missingpets.com.  
2.  У ходзе маѐй жыцця, Бог даў мне два бачання, каб дапамагчы людзям.  
3.  Першае бачанне missingpets.com ў 1997 годзе  
4.  Другое бачанне "Поўнае 180" у 2004 годзе.  
5.  У наступныя некалькі хвілін, я раскажу, як бачання.  
6.  Аднак, асноўная мэта гэтага відэа з'яўляецца абмен поўнага бачання 180 

з вамі.  
7.  
8.  У 1997 годзе мы мелі магчымасць наведаць мой сваякамі ў Нью-Джэрсі.  
9.  Мы ўзялі сабаку з намі.  
10.  Агент па нерухомасці паказваў свае дамы і пакінулі заднія вароты 

адчыненыя.  
11.  Мы вярнуліся ў дом пасля паказу.  
12.  Сабака бегла праз адкрытыя вароты.  
13.  Мы шукалі на працягу некалькіх хвілін і застаў яе з нямецкай аўчаркай.  
14.  
15.  Хоць ехаў дадому, я зразумеў, што патрэбен больш эфектыўны спосаб, 

каб знайсці зьніклых без вестак, чым хатнія буклетаў на тэлефонныя 

слупы.  
16.  Падарожжа па магістралі Пэнсыльванія, Бог даў мне бачанне 

missingpets.com ў дзесяці мілях да ўсходу ад Harrisburg, Пэнсыльванія.  
17.  Бачання была вельмі інтэнсіўнай і працягвалася некалькі хвілін.  
18.  Я веру, што Бог зрабіў гэта таму, што я інтэнсіўнай меў звычку пачынаць 

праекты, але так і не скончыўшы.  
19.  Бог хоча, каб пераканацца, што я хацеў бы прасачыць за 

missingpets.com.  
20.  
21.  Другое бачанне і ѐсць асноўная мэта гэтага відэа.  
22.  Бог даў мне бачанне "Поўнае 180" у 2004 годзе.  
23.  Мой бацька служыў зняволеным праз турэмнае служэнне на працягу 

многіх гадоў.  
24.  Я заўсѐды хацеў зрабіць нешта падобнае, але не мае смеласці.  
25.  Вясной 2004 года я ехаў аўтобусам ўніз Уинтон дарозе ў Цынцынаці. Калі 

мы праходзілі міма могілак Спринг Гроўв, я адчуў, што Бог кажа мне: 

"Запішыце".  
26.  
27.  Я схапіў паперу з майго партфеля і пачаў напісанне слоў, як Бог даў іх 

мне.  
28.  Да таго часу я атрымаў на працу, Бог даў мне "Поўнае 180".  
29.  "Поўныя 180" з'яўляецца пропаведзь, які доўжыцца 180 секунд.  



30.  Мэта "поўную 180" з'яўляецца аказанне дапамогі людзям пераканацца, 

што яны пойдуць на небе, калі яны паміраюць.  
31.  
32.  Я прапаведаваў "Поўнае 180" у горадзе Евангелля місіі ў Цынцынаці на 

пару гадоў.  
33.  Кожны раз, калі я прапаведаваў, я хацеў бы ўнесці нязначныя змены, каб 

зрабіць пропаведзі паток лягчэй.  
34.  29 сакавіка 2006 г. я адчуў, што "поўная 180" не патрабуюцца 

дадатковыя змены.  
35.  З гэтага моманту, я б проста раздрукаваць яго, даехаць да службу ў 

суботу вечарам і прапаведаваць яе.  
36.  Ці мала я ведаю, што Бог удасканальваў пропаведзі па іншай прычыне.  
37.  
38.  30 Сакавіка 2006 года я патэлефанаваў свайму бацьку ў шпіталь.  
39.  У яго праблемы з сэрцам працягу многіх гадоў.  
40.  У яго быў новы кардыѐстымулятар ўмяшаўся  
41.  Ён яшчэ слабы пасля аперацыі.  
42.  Я спрабаваў гаварыць аб чым заўгодна, але яго праблемы са здароўем, 

каб трымаць яго думку засяроджана на что-то станоўчае.  
43.  Аднак, гэта не спрацавала на гэты раз.  
44.  
45.  Тата сказаў мне, што ѐн не думаў, што ѐн збіраецца зрабіць яго выпісалі з 

бальніцы, на гэты раз.  
46.  У мінулым, я заўсѐды маліўся за яго.  
47.  Бог ацаліў яго і атрымаць яго з бальніцы, і ўсѐ будзе ў парадку.  
48.  Але я не мог зрабіць гэта на гэты раз.  
49.  Кожны раз, калі я маліўся, мае малітвы, здавалася, психануть і прыпынку.  
50.  
51.  За апошнія 8 гадоў, я патэлефанаваў у сярэдзіне ночы, распавядаючы 

мне дыску два часа в шпіталь, таму што мой бацька паміраў.  
52.  Дайшло да таго, што я ўскоквалі кожны раз, калі зазваніў тэлефон.  
53.  Я проста не мог гэтага рабіць.  
54.  Такім чынам, на гэты раз я вырашыла адпусьціць тату.  
55.  
56.  Я сказала бацьку, што я любіла яго, і падзякаваў яму за вялікі жыцця.  
57.  Мой бацька быў маім узорам для пераймання і героем.  
58.  Мы правялі вялікую сумесную жыццѐ.  
59.  У нас быў канчатковы размова некалькі разоў, так што не было 

незаконченное справа паміж мной і маім бацькам.  
60.  Я перадаў трубку жонцы і сыну і сказала ім, што я падумаў, што гэта быў 

апошні раз, яны будуць гаварыць з маім бацькам на зямлі.  
61.  
62.  Яны сказалі яму, што яны любілі яго і маліліся за яго.  
63.  Яны перадаў трубку мне.  Апошняе, што мой бацька заўсѐды казаў мне, 

што ѐн любіў мяне, ѐн ганарыўся мной і што ѐн не хоча мне быць 

грустным.  
64.  Я падумаў пра сябе, "як я павінен гэта зрабіць?  
65.  Тым не менш, я ўсѐ, што для мяне, таму што я адчуваў, што я ўжо 

папрасіў у яго дастатковага парады для адной жыцця.  
66.  Замест гэтага, я сказаў яму "добра" і павесіў трубку.  
67.  
68.  На наступны дзень, мая сястра патэлефанавала і дала мне навіна.  
69.  Мой бацька памѐр.  
70.  Яна сказала, што медсястра чытала Біблію да яго ў пятніцу раніцай.  
71.  Праз некалькі хвілін усѐ той жа медсястрой хадзіў па сваѐй пакоі і 

заўважыў, як ѐн быў мірным сном.  
72.  Тым не менш, яна паглядзела на яго сэрца маніторынг і заўважыў, што 



яна плоская.  
73.  
74.  Медсястра сказала, што яна ўвайшла ў пакой і дала мой бацька 

пацалаваў у лоб.  
75.  Медсястра сказала, што яна спадзяецца, што ўсѐ ў парадку з намі.  
76.  Гэта было добра са мной.  
77.  Калі хто-то заслужыў пацалунак за тое, як ѐн пражыў сваѐ жыццѐ, гэта 

быў мой бацька.  
78.  
79.  Калі я сядзеў на краю ложка плакала, мне прыйшло ў галаву, наколькі 

унікальны гэты дзень.  
80.  Як я і думаў пра маіх 41 гадоў на зямлі: дзіцячы сад, мала бейсбольной 

лігі, сярэднюю школу, каледж, шлюб і бацькоўства, я раптам зразумела, 

што сѐння быў першы дзень я заўсѐды хадзіў па зямлі, што мой бацька не 

прайсці праз гэта са мной .  
81.  
82.  У пахаванні бацькі майго, было час, што я закрычала так моцна, я ледзь 

мог дыхаць.  
83.  Тым не менш, у сярэдзіне самы цяжкі дзень у маім жыцці, Бог ўмяшаўся і 

даў мне самы лепшы момант у маім жыцці.  
84.  Бог даў мне сілу і мужнасць, каб чытаць належнае майму бацьку і 

камбінаваныя яго "поўнай 180".  
85.  Усѐ, пра Бога, дасканалы і цудоўны, у тым ліку яго тэрмінаў.  
86.  Ніжэй "Поўнае 180".  
87.  
88.  У наступныя 180 секунд, я хачу, каб пераканацца, што ўсе глядзяць гэта 

відэа ідзе на неба, калі ты памрэш.  
89.  Вы можаце быць здаровым прама зараз, але адзін з гэтых дзѐн мы ўсе 

будзем на нашым смяротным ложы.  
90.  Мы будзем змагацца за апошняе дыханне.  
91.  Мы будзем выскользнуть з гэтага свету і перайсці ў наступны.  
92.  Мы будзем стаяць кожны ў адзіноце перад Богам.  
93.  
94.  У той момант, Бог пашле нас у рай або пекла для вечнасці.  
95.  Я хацеў бы выкарыстаць наступную гісторыю, каб дапамагчы нам 

падрыхтавацца да гэтага дню.  
96.  У 1985 годзе я даведаўся, што я дыябетычных.  
97.  Часткай маѐй паўсядзѐнным жыцці з'яўляецца праверка цукру ў крыві.  
98.  
99.  Я тыкать пальцам.  
100.  Я кроў на тэст-палоскі  
101.  Я гэта і ў метро  
102.  Прыбор рэагуе з маѐй цукру ў крыві  
103.  Большую частку часу, калі я кроў на тэст-палоскі, я атрымліваю 

адказ.  
104.  Аднак, я часам кроў на паласе і не атрымалі адказу.  
105.  Я павінен ўзяць яго з метро, і кінуць яго ў мусорную Сьметніцу.  
106.  
107.  Гэта прыводзіць да расчараваньня 2 прычыны.  
108.  Number One: Гэтыя тэст-палоскі каштуюць вельмі дорага.  
109.  Нумар два: Я парэзалі, і крывѐю без прычыны.  
110.  Калі лічыльнік не адказвае, ѐн нагадвае Ісуса Хрыста  
111.  
112.  Чаму?  Таму што на працягу першых 24 гадоў маѐй жыцця, як я 

жыў, думаў і казаў разбіла сэрца Бога.  
113.  Катавалі Ісуса ўкрыжаванага, і кроў так што я, што я мог зрабіць, 

каб нябѐсы, калі я памру, але ѐн быў не атрымаўшы адказу ад мяне.  



114.  За гэтыя 24 гадоў, Ісус мог бы сказаць, што пра мяне  
115.  "У тым, што тычыцца Эндзі Эш, я кроў без прычыны".  
116.  
117.  На кожнай скрынцы тэст-палоскі, ѐсць дата выбыцця.  
118.  Калі вы не адказваеце на кроў па даце выкінуць, вы павінны 

выкінуць іх прэч ўсѐ роўна  
119.  Калі б я дабраўся да "выбыцця дата", не рэагуючы на крыві Ісуса 

Хрыста, Ісус кінуў бы мяне.  
120.  Чаму?  Таму што няма чаго будзе запісаны ў кнізе Жыцця Ягняці, 

каб абараніць мяне ў Судна Дзень, калі я стаю ў адзіноце перад Богам.  
121.  
122.  Як і тэст-палоскі, я быў вельмі дарагім.  
123.  Біблія кажа, што я быў куплены дарогаю коштам.  
124.  Цана была жыццѐ, і кроў Ісуса Хрыста.  
125.  
126.  Вы можаце паглядзець на гэтую паласу выпрабаванняў, і бачу, што 

кроў на ѐй, у надзеі атрымаць адказ.  
127.  Аднак, паколькі ѐн не адказаў на маю кроў, яна бесполезно для 

мяне.  
128.  Я павінен ўзяць яго з метро, і кінуць яго ў мусорную Сьметніцу.  
129.  Акрамя таго, многія людзі ведаюць аб Ісусе, ці чулі пра крыві 

Ісуса.  
130.  Але калі вы "рэагаваць на" кроў Ісуса, нічога не будзе запісаны ў 

Кнігу Жыцця Ягняці, каб абараніць вас у Судна Дзень, калі вы стаіце ў 

адзіноце перад Богам.  
131.  Гэты дзень падыходзіць для ўсіх нас.  
132.  
133.  У Евангеллі ад Іаана Кіраўнік 14 - Ісус робіць дзве рэчы: ѐн дае 

нам карціну неба, і расказвае нам, як туды дабрацца.  
134.  Іаана 14:2-3  
135.  Ён сказаў "У маім доме Айца прыстанку шмат  
136.  Калі б гэта было не так, Я сказаў бы вам.  
137.  І я туды, каб падрыхтаваць для вас месца.  
138.  А калі я пайду і падрыхтую вам месца, прыйду зноў і вазьму вас да 

Сябе.  
139.  Так што, дзе я, можа быць таксама.  
140.  
141.  Свет кажа, што ѐсць шмат шляхоў у рай, але гэта не тое, што Ісус 

сказаў у Іаана 14:6.  
142.  Ян 14:6  
143.  Ісус сказаў: "Я ѐсьць шлях і ісціна і жыццѐ; ніхто не прыходзіць да 

Айцу, як толькі праз Мяне!  
144.  
145.  Рымская дарога:  
146.  У Пасланні да Рымлянаў, ѐсць чатыры вершаў вядомага як рымскі 

шлях.  Гэта тое, што яны кажуць:  
147.  
148.  Рымлянаў 3:23  
149.  Кожны чалавек мае зграшыў і ўпаў славы Божай.  
150.  
151.  Рымлянаў 6:23  
152.  Пакаранне за грэх-сьмерць, а дар Божы ѐсць жыццѐ вечная.  
153.  
154.  Рымлянаў 5:8  
155.  Бог дэманструе сваю любоў да нас у гэтым, нават калі мы былі 

грэшнікамі, Хрыстос памѐр за нас.  
156.  



157.  10:9  
158.  "Калі вы прызнаеце сваімі вуснамі, што Ісус ѐсьць Гасподзь, і ты 

сэрцам тваім вераваць, што Бог ўваскрэсіў Яго зь мѐртвых, то выратуеш"  
159.  
160.  Захаваны ад чаго?  
161.  Выратавацца ад пекла.  
162.  Выратаваў ад Божага суда  
163.  Выратаваны ад гневу Божага.  
164.  
165.  Мяне завуць Эндзі Эше  
166.  і я прызнаюся, што Ісус Хрыстос мой Гасподзь і Збаўца.  
167.  і я веру, што Бог ўваскрэсіў Яго зь мѐртвых.  
168.  Таму, на думку простых абяцаньне Бога ў Пасланні да Рымлянаў 

10:9, калі я памру, я іду да неба.  
169.  Час рэагавання на крыві Ісуса Хрыста сѐння!  
170.  
171.  Будзе ўсѐ калі ласка, зачыніце вочы  
172.  Свет хоча, каб вы думаеце, што важныя рэчы, якія адбываюцца ў 

Галівудзе, Вашынгтоне і Нью-Ёрку.  
173.  Але я гарантую, што вачах Бога на вас прама зараз, чакаючы, што 

вы зьбіраецеся рабіць у бліжэйшыя 30 секунд.  
174.  Калі вы глядзіце відэа, і вы хочаце, каб 100 адсоткаў упэўнены, 

што вы зьбіраецеся на неба, калі ты памрэш, а затым паўтарыць гэтую 

простую малітву за мной:  
175.  
176.  Ніжэй малітва грэшніка прыняць Ісуса Хрыста сваім Госпадам і 

Збаўцам, каб вы трапіць у рай пасля смерці:  
177.  Дарагі Ісус,  
178.  Я зграшыў.  
179.  Я парушыў вашыя законы, і мне вельмі шкада.  
180.  Калі ласка, прабачце мяне за мае грахі.  
181.  Я прымаю Цябе як майго Збавіцеля і Госпада.  
182.  Я веру вам Бог уваскрэсіў зь мѐртвых.  
183.  і я спадзяюся, вы, каб я на неба, калі я памру.  
184.  Дзякуй, Ісус, амін.  
185.  
186.  Калі ласка, ці ўсѐ адкрыць вочы?  
187.  Калі Вы толькі што маліліся малітвай, прымеце нашы віншаванні!  
188.  Вы толькі што зрабілі самае важнае рашэнне ў вашай жыцця.  
189.  Ісус сказаў, што калі вы прызнаеце мяне перад людзьмі, я 

прызнаю вас перад Богам.  
190.  Дык вось, калі вы прызнаеце, што Ісус Хрыстос ѐсьць Гасподзь і 

Збаўца, я хачу, каб зрабіць тры рэчы:  
191.  
192.  Нумар Адзін: пачынаюць хадзіць у царкву, якая лічыць, што Біблія 

ѐсць Слова Божае.  
193.  Нумар два: Скажыце пастару, што вы толькі што прынялі Ісуса 

Хрыста як свайго Госпада і Збаўцы.  
194.  Нумар тры: Код Бібліі і чытанне Евангелля ад Іаана.  Гэта 

дапаможа вам пазнаѐміцца з Ісусам Хрыстом.  
195.  
196.  Дазвольце мне пакінуць вас адну думка:  
197.  Калі Вы прыняць Ісуса Хрыста як свайго Госпада і Збаўцы нашага, 

гэты свет пеклам толькі вы заўсѐды будзеце ведаць.  
198.  Калі не прыняць Ісуса Хрыста як свайго Госпада і Збаўцы нашага, 

гэты свет толькі неба вы заўсѐды будзеце ведаць.  
199.  Дзякуй за назіранне і падзякаваць вас за дазволілі мне выступіць.  



200.  

 Дом  
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Original English text: 

In the next few moments, I will discuss both visions. 
Contribute a better translation 

  
 



 

 


