
 

 Complete 180:  
 Personal liecības Andy Ešs,  
 Dibinātājs MissingPets.com  

1.  My name is Andy Ešs, dibinātājs missingpets.com.  
2.  Laikā manā dzīvē, Dievs ir devis man divas vīzijas, lai palīdzētu cilvēkiem.  
3.  Pirmā vīziju missingpets.com 1997  
4.  Otrais vīziju "Complete 180" 2004.  
5.  Ar tuvāko momentus, es aplūkošu abus redzējumus.  
6.  Tomēr galvenais šajā video ir dalīties pabeigt 180 vīzija ar jums.  
7.  
8.  1997.gadā mums bija iespēja apmeklēt manu in-likumu New Jersey.  
9.  Mums bija suns ar mums.  
10.  Nekustamo īpašumu aģents rādīja viľu māju un atstāja atpakaļ vārti vaļā.  
11.  Mēs atpakaļ uz māju pēc rādīta.  
12.  Suns izbēga pa atvērtu vārtus.  
13.  Mēs meklēja dažas minūtes un Natašas ar vācu aitu.  
14.  
15.  Braucot mājās, es sapratu, ka vajadzēja labāk veids, kā atrast trūkstošos 

pets par norīkošanu fliers par telefona stabi.  
16.  Bet ceļojumā uz Pennsylvania apture, Dievs man deva vīziju missingpets.com 

desmit jūdžu attālumā uz austrumiem no Harrisburg, Pennsylvania.  
17.  Vīzija bija ļoti intensīva un ilga pāris minūšu laikā.  
18.  Es uzskatu, ka Dievs radīja intensīvu jo man bija paradums sākuma projekti, 

bet nekad apdares tiem.  
19.  Dievs gribēja pārliecināties, ka es sekotu līdz ar missingpets.com.  
20.  
21.  Otrais vīzija ir galvenais šajā video.  
22.  Dievs deva man redzējums "Complete 180" 2004.  
23.  Mans tēvs ministered ar ieslodzītajiem, izmantojot cietuma ministrija daudzus 

gadus.  
24.  Es vienmēr gribētu kaut ko darīt, piemēram, ka, bet nebija drosmes.  
25.  In Spring 2004, man bija izjādes autobusu noteikti Winton ceļu Cincinnati. Kā 

mēs nodots Spring Grove Cemetery, es jutos Dievs saka man "rakstīt šo leju".  
26.  
27.  Es satvert papīru no manas portfeli un sāka rakstiski kā Dieva vārdi viľiem 

deva man.  
28.  Ar laiku es saľēmu uz darbu, Dievs ir devis man "Complete 180".  
29.  "Complete 180" ir sprediķis, kas ilgst 180 sekundes.  
30.  Of "Complete 180 nolūks" ir palīdzēt cilvēkiem to, ka viľi dosies uz debesīm, 

kad viľi mirst.  
31.  
32.  Es sludināja "Complete 180" pie pilsētas Gospel Mission in Cincinnati, lai pāris 

gadus.  
33.  Katru reizi, kad sludināja, es būtu nelielas pārmaiľas, lai būtu sprediķis 

plūsma vieglāk.  
34.  29.martā, 2006, es jutu, ka "Complete 180" neprasīja nekādas citas 

izmaiľas.  



35.  Tagad, es vēlētos izdrukāt, brauciet uz sestdienas vakarā pakalpojumu un 

sludināt to.  
36.  Maz gan es zinu, ka Dievs būtu pilnveidojams sprediķis cita iemesla dēļ.  
37.  
38.  Gada 30 marts 2006 es aicināju mans tēvs ir slimnīcā.  
39.  Viľš bija problēmas ar sirdi gadiem.  
40.  Viľš bija jauns elektrokardiostimulators laiž iekšā  
41.  Viľš joprojām bija vāja, no operācijas.  
42.  Es centos runāt par kaut ko taču viľa veselības problēmām, lai saglabātu 

savu prātu vērsts uz kaut ko pozitīvu.  
43.  Tomēr tas nav darbs šajā laikā.  
44.  
45.  Tētis man teica, ka viľš nedomā, viľš gatavojas darīt to no slimnīcā šajā 

laikā.  
46.  Ar pagātni, es vienmēr lūdza par viľu.  
47.  Dievs dziedēt viľu un saľemt viľu no slimnīcas un viss būs labi.  
48.  Bet es nevarēju to darīt šajā laikā.  
49.  Ik reizi, kad man lūdza, manu lūgšanu šķita hit griestiem un pietura.  
50.  
51.  Par pēdējos 8 gados, es saľēmu telefona zvanu vidū naktī, man saki braukt 

divas stundas, lai slimnīcu, jo mans tēvs bija mirst.  
52.  Tas nokļuvis vietai, kur es varētu lēkt katru reizi, kad telefons zvanīja.  
53.  Es vienkārši nevarētu to darīt vairs.  
54.  Tātad, šoreiz, es nolēmu ļaut aiziet tētis.  
55.  
56.  Es teicu mans tētis, ka es mīlēju un pateicās viľam par lielo dzīvi.  
57.  Mans tētis bija mana loma modeļa varonis.  
58.  Mums bija lieliska dzīve kopā.  
59.  Mums bija mūsu gala saruna dažas reizes, tāpēc nebija nepabeigtu darījumu 

starp mani un manu tētis.  
60.  Es roku tālruni, lai mana sieva un dēls, un viľiem teicu, ka man likās, ka tas 

bija pēdējā laikā viľi runā ar manu tēvu zemi.  
61.  
62.  Viľi lika viľam tie viľu mīlēja un bija lūgšanas par viľu.  
63.  Tās nodod tālrunis man.  Pēdējā lieta, mans tēvs kādreiz teica, man bija tas, 

ka viľš mīl mani, viľš bija lepns par mani, un ka viľš negribēja man skumt.  
64.  Es nodomāju, "kā man būtu jādara?"  
65.  Tomēr, es tur, ka, lai sevi, jo es jutu, es jau pajautāju par pietiekamu 

konsultāciju par vienu mūžu.  
66.  Tā vietā es viľam teicu: "Labi" un hung up tālruni.  
67.  
68.  Nākamajā dienā, mana māsa aicināja un deva man ziľu.  
69.  Mans tēvs bija aizsaulē.  
70.  Viľa teica, ka medmāsa lasīja Bībeli viľam piektdien no rīta.  
71.  Brīdi vēlāk tajā pašā medicīnas māsa gāja ar savu istabu un ievēroju, cik 

miermīlīgu viľš gulēja.  
72.  Tomēr viľa paskatījās uz viľa sirds uzraudzīt un ievēroju, ka tā ir plakana.  
73.  
74.  Māsa teica, ka viľa aizgāja un uzdāvināja manu tēvu uz pieres skūpstu.  
75.  Māsa teica, ka viľa cer, ka bija labi ar mums.  
76.  Tas bija soda ar mani.  
77.  Ja kāds pelnījis skūpsts, lai, kā viľš dzīvoja savu dzīvi, tas ir mans tētis.  
78.  
79.  Kā es sēdēju uz pusi gultas raudāšana, tas notika ar mani, cik unikāls šajā 

dienā bija.  
80.  Kā es domāju par savu 41 gadus pēc zemes: bērnudārzs, maz league 

baseball, vidusskolas, koledžas, laulības un tēva, es pēkšľi sapratu, ka šodien 



bija pirmā diena man kādreiz gāja uz Zemes, ka mans tēvs nav staigāt pa to 

ar mani .  
81.  
82.  Laikā mana tēva bērēs, bija reizes, ka es raudāju tik grūti, es tik tikko spēja 

elpot.  
83.  Tomēr vidū vissmagāk diena manā dzīvē, Dievs pastiprināt un deva man 

brīžus no manas dzīves.  
84.  Dievs deva man spēku un drosmi, lai izlasītu cieľu mans tēvs un kopā to ar 

"Complete 180".  
85.  Viss par Dievs ir perfekts un pārsteidzošs, tostarp viľa laiks.  
86.  Šādu "Complete 180".  
87.  
88.  In next 180 sekundēm, es vēlos pārliecināties, ka ikviens skatītos šo video 

dodas uz debesīm, kad iet bojā.  
89.  Jums var būt veseli tieši tagad, bet viens no šīm dienām, mēs visi mūsu 

nāves gultas.  
90.  Mums būs grūti vienam pēdējam elpas vilcienam.  
91.  Mēs buksēšana no šīs pasaules un iedziļināties nākamo.  
92.  Mēs tikai katru stāvēt Dieva priekšā.  
93.  
94.  Tajā brīdī, Dievs atsūtiet mums uz debesīm vai elli par mūžību.  
95.  Es vēlētos izmantot šādu stāstu, lai palīdzētu sagatavot mūs šajā dienā.  
96.  1985, es uzzināju man bija cukura diabēta slimnieks.  
97.  Daļa no manas ikdienas tiek pārbaudīti mana cukura līmeni asinīs.  
98.  
99.  Es pabāzt pirkstu.  
100.  Es asiľot uz Test Strip  
101.  I stick to skaitītāja  
102.  M atbild ar savu cukura līmeni asinīs  
103.  Lielāko daļu laika, kad es asiľot uz testa joslu, man atbilde.  
104.  Tomēr dažreiz es asiľot uz lentes un saľemt atbildi.  
105.  Man ir ľemt to no skaitītāja, un izmetiet to trash.  
106.  
107.  Tas ir nomākta 2 iemeslu dēļ.  
108.  Number One: Šīs testa strēmeles ir ļoti dārgas.  
109.  Skaits Divi: I samazināt sev un asiľoja bez iemesla.  
110.  Kad mērītājs neatbild, tā atgādina par Jēzus Kristus  
111.  
112.  Kāpēc?  Jo par pirmo 24 gadu savas dzīves, kā es dzīvoju, domāja un 

runāja salauza sirdi Dieva.  
113.  Jēzus tika spīdzināts, krustā sists, un asiľoja, lai es, ka es varētu būt 

ceļš uz debesīm, kad mirst, bet viľš kļūst NO atbilde no manis.  
114.  Šajos 24 gados, Jēzus varēja teikt, ka par mani  
115.  "Ciktāl Andy Ešs, es bled bez iemesla."  
116.  
117.  Par katru kasti teststrēmeles, ir atbrīvoties datumu.  
118.  Ja tu nereaģē uz asinīm, ko izmest datuma, mēdz mest tos visus prom 

vienalga  
119.  Ja man bija sasniedzis sava "atbrīvoties datums", neatbildot uz 

asinīm, Jēzus Kristus, Jēzus būtu izmet mani prom.  
120.  Kāpēc?  Jo nebūtu nekas ierakstīts Jēra dzīvības grāmatā, lai 

pasargātu mani Pastardiena, kad es patstāvīgs Dieva priekšā.  
121.  
122.  Tāpat teststrēmeles, man bija ļoti dārgi.  
123.  Bībele saka, ka es biju nopircis ar cenu.  
124.  Cena bija dzīvi un asinis par Jēzu Kristu.  
125.  



126.  Jūs varat aplūkot šo testu sloksne, un redzēt, ka es bled par to, cerot 

saľemt atbildi.  
127.  Tomēr, tā nereaģēja uz manu asins, tas ir bezjēdzīgi mani.  
128.  Man ir ľemt to no skaitītāja, un izmetiet to trash.  
129.  Tāpat daudzi cilvēki zina par Jēzu, vai ir dzirdējuši par asinīm, Jēzus.  
130.  Bet, ja jums "reaģētu uz" asinis par Jēzu, nebūs nekas ierakstīti Jēra 

dzīvības grāmatā, lai aizsargātu jūs Pastardiena, kad esat patstāvīgs Dieva 

priekšā.  
131.  Šī diena nāk par mums visiem.  
132.  
133.  In John Nodaļa 14 - Jēzus divas lietas: Viľš dod mums priekšstatu par 

debesīm, un stāsta mums, kā tur nokļūt.  
134.  John 14:2-3  
135.  Viľš teica: "Manā tēva mājā ir daudz muižu:  
136.  Ja tas nebūtu tā, es būtu teicis jums.  
137.  Un es iet uz turieni sagatavot vietu jums.  
138.  Un ja es ietu un sagatavot vieta jums, es nāks vēlreiz un saľemt jūs 

sacīja sevi.  
139.  Lai kur es esmu, jums var būt arī.  
140.  
141.  Pasaule saka, ka ir daudzi veidi, debesīs, bet tas nav tas, ko Jēzus 

teica 14:6 JOHN.  
142.  John 14:6  
143.  Jēzus sacīja: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvē: neviens cilvēks nāk 

šurp pie Tēva, kā vien caur Mani!  
144.  
145.  Roman Road:  
146.  In grāmata romieši, ir četri panti dēvē par romiešu Road.  Šis ir tas, 

ko viľi saka:  
147.  
148.  Romans 3:23  
149.  Ikvienam ir grēkojuši un nesasniedza Dieva godībā.  
150.  
151.  Romiešiem 6:23  
152.  Grēku sods ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve.  
153.  
154.  Romiešiem 5:8  
155.  Dievs demonstrē savu mīlestību pret mums, pat kamēr bijām 

grēcinieki, Kristus nomira par mums.  
156.  
157.  Pāvila vēstule romiešiem 10:9  
158.  "Ja jūs grēkus ar muti, ka Jēzus ir Kungs, un jūs uzskatāt, ka savā 

sirdī, ka Dievs Viľu uzmodinājis no miroľiem, jums tiks saglabāts"  
159.  
160.  Saglabāts no tā, ko?  
161.  Saglabāts no elles.  
162.  Saglabāts no Dieva spriedums  
163.  Glābts no Dieva dusmām.  
164.  
165.  My name is Andy Ešs  
166.  un es atzīstu, ka Jēzus Kristus ir mans Kungs un Glābējs.  
167.  un es ticu, ka Dievs Viľu uzmodinājis no mirušajiem.  
168.  Tāpēc saskaľā ar Dieva vienkāršs apsolījuma 10:9 romieši, kad es 

die, es došos uz debesīm.  
169.  Laiks, lai reaģētu uz asinīm, Jēzus Kristus ir šodien!  
170.  
171.  Vai visiem lūdzu, aizveriet acis  



172.  Pasaule grib, lai tu domā, ka svarīgas lietas notiek Holivudā, 

Vašingtonā un Ľujorkā.  
173.  Bet man garantija, ka Dieva acis uz jums tiesības tagad, negaidot 

redzēt, ko jūs gatavojaties to darīt nākamajos 30 sekundes.  
174.  Ja jums skatoties šo video, un vēlaties, lai 100 procentiem 

pārliecināts, ka jūs dodaties uz debesīm, kad mirst, tad atkārtojiet šo 

vienkāršo lūgšanu pēc manis:  
175.  
176.  Zemāk ir Sinner's Prayer uz Receive Jēzu Kristu kā Kungu un 

Pestītāju, lai jūs dotos uz debesīm, kad jūs die:  
177.  Dear Jesus,  
178.  Man ir grēkojuši.  
179.  Es salauzu savu tiesību aktus, un es esmu sorry.  
180.  Lūdzu piedod man manus grēkus.  
181.  Es piekrītu jums, kā manu Kungu un Glābēju.  
182.  Es uzskatu, ka Dievs izvirzīts tevi no mirušajiem.  
183.  un es ticu, lai jūs saľemtu mani debesīs, kad es die.  
184.  Paldies Jēzu, Amen.  
185.  
186.  Vai visi, lūdzu, atveriet acis?  
187.  Ja Jūs tikai lūdzis šo lūgšanu, tad Congratulations!  
188.  Jūs esat tikko veikts nozīmīgākā lēmumu par savu dzīvi.  
189.  Jēzus teica, ja jums atzīties man pirms cilvēks, es atzīstu jums Dieva 

priekšā.  
190.  Tātad, ja jums atzīties, ka Jēzus Kristus ir jūsu Kungs un Pestītājs, es 

vēlos jums darīt trīs lietas:  
191.  
192.  Number One: Sākt apmeklēja baznīcu, kas uzskata, ka Bībele ir Dieva 

Vārdu.  
193.  Skaits Divi: Pastāstiet mācītājs, ka jūs tikko pieľēmusi Jēzu Kristu kā 

savu Kungu un Glābēju.  
194.  Number Three: Get Bībeli un lasīt Evaľģēliju John.  Tas jums palīdzēs 

iepazīt Jēzu Kristu.  
195.  
196.  Ļaujiet man atstāt jums vienu gala domas:  
197.  Ja jūs pieľemat Jēzu Kristu kā savu Kungu un Pestītāju, šī pasaule ir 

tikai elle tu nekad zināt.  
198.  Ja jūs nepiekrītat Jēzu Kristu kā savu Kungu un Pestītāju, šī pasaule ir 

tikai debesis tu nekad zināt.  
199.  Paldies vērošanai un pateikties jums par ļaujot man runāt.  
200.  

 Mājas  
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