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Tеo Нeз е израснал в провинцията Navajo Nation, САЩ, където живее и до днес.
През 1995 год. прочел книгата на Mary К. Baxter « Божествено откровение от ада »,
в която авторката разказва как Господ я е водил в продължение на тридесет нощи в
ада, за да свидетелствува на живите. Но Тео сметнал, че му оставало да живее още
тридесет години, достатъчно, за да започне да спазва божиите заповеди. Продължил
да живее греховно, но след шест месеца починал от овердоза, докато се наливал с
алкохол. В този момент лично Исус Христос го хванал за ръка и го отвел в дупката на
ада.
Цели два часа Тео умолявал Бога да не го оставя там, но Господ не искал и да чуе,
докато най-сетне до ушите му не достигнали горещите умоления на жената на Тео,
усърдна християнка. Тогава Господ казал на Тео, че ще откликне на нейната молитва,
защото тя се подчинявала на божията воля и не се отклонявала от правия път.
Исус Христос завел Тео на небето и в продължение на два часа му показвал това,
което трябва да се случи в бъдещето, натоварвайки го да каже на другите, че е близък
часът на неговото завръщане на земята.
Ето призивът на Господ : „ Не можете да служите на двама господари.“
Свидетелството на Тео Нез :
Здравейте, скъпи братя и сестри. Казвам се Тео Нез и живея в Farmington New
Mexico. Искам да свидетелствам пред вас за чудесата, които Господ направи за мен и
за моето семейство.
През 1995 година бях асоциален тип. Пиех и се дрогирах, не ми пукаше за нищо.
Един ден получих овердоза и сърцето ми спря. В продължение на четири часа бях в
клинична смърт. Това, което ще ви разкажа, ще ви накара да се замислите за всичко,
което се отнася до живота и смъртта.
Когато сърцето ми спря, настана пълна тишина и ме обгърна непрогледен мрак.
Видях как три демона напуснаха тялото ми и се измъкнаха през прозореца, хилейки се.
Почувствах нечие присъствие и се обърнах. Изправен зад мен стоеше самият Исус
Христос. Косите му бяха светлозлатисти. Облечен беше с бяла роба, със сандали на
краката. Вървеше и говореше бавно. От него се излъчваше светлина. В миг разбрах, че
душата ми го познаваше отдавна.
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Попитах го : „Исусе, къде беше? Търсех
те...“ Той ми отговори с нежен глас : „ Не
съм те напускал, все до теб бях. Чаках да се
покаеш и да се покориш на волята на
Отца.“
Няколко години преди това Бог ме бе
призовал да го следвам, но аз си казах, че
съм още млад и оставих това за по-късно.
Когато Бог ви повика и ви покани да го
следвате, вие нямате друг изход, освен да се покорите.
Обясних на Исус, че мислех, че ще живея още тридесетина години. Той ми каза:
„ Ела, ще ти покажа много неща.“ После ме хвана за ръка и слязохме надолу по един
стръмен път. Беше пълен мрак и единствената светлина идваше от Исус. По пътя
срещнахме много демони. Те се опитваха да ме хванат, но аз се вкопчих в ръката на
Исус като дете... Той беше единствената ми защита. Исус ми заговори. Каза ми : „ Знай,
че Отца ти е много разгневен.“ Зная защо. Защото се отклоних от църквата и избягах
като Йон. В библията пише, че когато Бог извикал Йон да разпространява божието
слово, той избягал далеч от него. И аз правех така в продължение на дълги години.
Доста време мина от тогава до днес. Знаех, че съм умрял в грях и е много късно за
разкаяние. Разкаянието е възможно единствено приживе.
Докато вървяхме, Исус ми говори много и му зададох много въпроси.
По едно време забелязах някаква слаба светлина, сияеща в далечината. Спряхме се
и Исус ме попита какво става там според мен. Отговорих : „ Господи, това трябва да е
адът. “ Като се приближихме до това място, видях, че сме на ръба на пропаст, дълбока
около две мили и широка около три мили. В дъното се виждаха огнени езици, всичко
бе обляно в червено-оранжева светлина. Разтреперах се от страх. Знаех, че мястото ми
е в пъкъла.
Исус ми каза да погледна към дъното, но аз бях неспособен да го сторя. Заплаках и
го замолих да ми прости, да ми даде нов шанс. Обещах му, че ще се променя, че ще
започна да разпространявам божието слово. Плачех като бебе.
Продължихме да вървим из ада, където видях неописуеми неща. Пълно беше с
човешки души, измъчвани от безброй демони. В библията пише (Исай 5 : 14) :
„ Затова става преизподнята по-лакома. И отвори чризмерно устата си. И в нея
слизат славата им и множеството им, и великолепието им, и ония, които се веселят
между тях .“
Човешки души горяха в пламъците, плачейки и викайки. Жегата беше нетърпима,
всички се молеха за вода. Но никой не им идваше на помощ и нямаше никаква
надежда за погубените души. Защо? Защото приживе са отхвърлили Исус Христос.
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Някои са чакали прекалено дълго, мнозина са се отдалечили от църквата и са избягали
от Бога. Обърнете ли гръб на Господ, ще ви отведе в ада. А веднъж попаднете ли там,
изход няма. Моля ви, вдигнете ръка и кажете : „ Господи, не позволявай това да ми се
случи ! “
Продължихме да криволичим между стотици хиляди дупки. Не преставах да плача
и да викам, докато не пристигнахме пред една празна дупка, от която се изнизваха
пламъци. Исус ми каза : „Ето мястото, което дяволът е приготвил за теб“. Завих от ужас :
„ Господи, не искам да отивам там !“ Много плаках и се молих на Исус да ми даде още
един шанс. Крещях като Йон в корема на ада.
В Лука, глава 16, можете да прочетете историята на един богаташ и Лазар:
« 19 Имаше някой си богаташ, който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се
веселеше бляскаво. 20 Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи,
когото туряха да лежи пред портата му, 21 като желаеше да се нахрани от падналото от
трапезата на богаташа; и кучетата дохождаха та лижеха раните му. 22 Умря сиромахът;
и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташа и бе погребан. 23 И в
пъкъла, като беше на мъки и подигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазаря в неговите
обятия. 24 И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да
натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя
пламък. 25 Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе,
така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. 26 И освен всичко
това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така че ония, които биха искали да
минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас. 27 А той рече:
Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом; 28 защото имам петима
братя, за да им засвидетелствува, да не би да дойдат и те на това мъчително място. 29
Но Авраам каза: Имат Мойсея и пророците; нека слушат тях. 30 А той рече: Не, отче
Аврааме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. 31 И той му каза: Ако
не слушат Мойсея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се
убедят. »

О, хора, чуйте ме, това е истина ! Направете всичко, което е нужно, за да влезете в
изправност с Господ!
В един момент шумът престана и до ушите ми достигна ясен женски глас, който се
молеше : „ Господи, върни ми го ! Дай му още един шанс! Господи, имаме още две
деца да отгледаме. Той е всичко, което имам, не ми го отнемай!“
Мислите ли, че молитва произнесена с вяра може да постигне нещо ? В библията
пише, че всичко, което поискаш в молитва, вярвай, че си го получил и ще ти се даде.
Жената продължи да се моли. Исус ме попита чия била молитвата според мен и аз
отговорих, че е на жена ми. Сложих ръка на рамото му и почнах да изтъквам, че не
бива да умирам сега, че имам две деца да отглеждам, че семейството ми се нуждае от
мен. Исус мълчеше. Разплаках се отново, а жена ми продължаваше да се моли.
Чакането ми изглеждаше безкрайно. Най-сетне до нас достигна гласът на Отца,
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приличен на шум от
водопад. Той каза :
„Сине, ще ти дам още
един шанс заради
молбите и вярата на
жена ти. Ще те
пощадя, но искам да
се разкаеш и да ми
служиш.“
Започнах
да
обещавам : „ Господи,
ще
разпространя
словото ти, ще направя, каквото пожелаеш. Ще
говоря на хората за ада. Ще ти помогна да спасиш много души.“
Исус ме заведе в едно помещение, където имаше огромен екран. Показа ми
миналото, настоящето и бъдещето. Целият ми живот премина пред очите ми, от
детството ми до сега. Исус ми показа много неща, които трябва да се случат. После
каза, че остава малко време преди завръщането му на земята. Каза ми : „ Върни се у
дома и разкажи на хората какво си видял! Кажи им да спрат да си играят с мен и да
почнат да спазват божиите заповеди.“ После ми обясни, че мнозина се крият зад
библиите си, правейки се на набожни, но живеят в грях. Бог чува и вижда всичко. Казва,
че е на устните на мнозина, но е далеч от сърцата им. Че обичат да изповядват човешки
прецепти, но загърбват божиите заповеди. Исус Христос възкликна : „ Не се страхувай,
аз съм алфата и омегата, началото и краят! Това, което чуваш, е истината. Този, който
има уши, да чува това, което Духът казва на църквата.“
Цитира ми три предупреждения от библията. Първото е от Второзаконие 6 :15 :
„ (защото Господ, твоят Бог всред теб, е Бог ревнив), за да не пламне гневът на
Господа твоя Бог против тебе и те изтреби от лицето на земята.“
Второто е в Лука 16:13 :
„Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази
единия и другия ще обикне, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не
можете да служите на Бога и на мамона.“
Третото е в Откровение 3:3 :
„Помни, прочее, как си приел и си чул, и пази го и покай се. И тъй, ако не
бодърствуваш, ще дойда като крадец; и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе.“
След това Исус ме заведе на небето и минахме през златни порти и улици. Видях
много хора от всички националности, които стояха пред трона, облечени в бели роби.
Някои от тях познавах: предикатори и библейски пророци.
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Всичко наоколо беше много красиво и всички бяха много щастливи; любов сияеше
на лицата им. Почувствах огромна радост и душевно спокойствие. Чувствах се толкова
добре, че не исках да напусна това място.
Исус ми показа един огромен часовник. Стрелките приближаваха полунощ. Доста
време беше минало и трябваше да си тръгвам. Казах : „ Господи, не искам да си ходя,
искам да остана тук.“ Но трябваше да си отида. По пътя на връщане видях земята, която
приличаше на топка за голф. Исус ме заведе в стаята, където лежеше трупът ми. Бог
посегна към мястото, където се намираше сърцето ми, и плътта се отвори. Той извади
сърцето ми и на негово място постави ново. Гледах как плътта се затвори отново,
вцепенен. Казах си : „ Хей, дори кожата и костите се подчиняват на Бога!“
След това преживяване потърсих доказателства в библията и намерих Езекил,
глава 36: 26-27. Плаках като бебе, тъй като там пишеше:
„26 Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема
каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. 27 И ще вложа Духа Си вътре във
вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги
извършвате.“
След това Исус върна душата ми в тялото, но новото ми сърце не биеше още.
Виждах как жена ми се молеше, държейки ме за ръцете. Изведнъж, стаята се изпълни с
ангели, които славеха Бога и пееха нечувани за мен песни. Един ангел се появи и
оповести: „ Кръвта на Исус идва.“ Всички ангели почнаха да го славят и да благодарят.
После кръвта на Исус слезе над мен, от главата до краката, и изми всичките ми грехове.
Алкохолът и дрогата напуснаха тялото ми. Бяк като облян с топла вода.
Малко след това същият ангел извести: „ Светият Дух идва.“ Присъстващите ангели
пак запяха и запрославиха Бога. Светият Дух слезе и ни обгърна. Душата ми ликуваше.
Най-сетне получих Светия Дух. Господният Дух грееше като огън.
Ангелите продължаваха да пеят и да го славят, когато Исус Христос каза : „ Сине,
иди да кажеш на хората какво съм ти показал!“ Той докосна сърцето ми с пръст и то
започна да бие. Очите ми започнаха да се отварят бавно. Тялото ми беше изстинало,
едва можех да говоря. Попитах жена си какво се е случило, а тя почна да плаче. Все
още ме болеше областта на сърцето, като след операция. Бях толкова слаб и толкова
жаден! Първото нещо, което поисках, беше вода. Малко по малко паметта ми започна
да се връща и си спомних какво бях преживял. Паднах на колене и се молих в
продължение не трите часа, които оставаха до съмване.
От този ден нататък животът ми коренно се промени. Бях непокорен, но Бог ме
постави на колене и ме принуди да плача като бебе, да го моля за милост. Преди не ми
пукаше да отида в ада, но си нямах и представа до каква степен адът е ужасен, докато
не видях с очите си. Сега всеки ден благодаря на Господ за това, че ме пощади и ми
даде шанс да започна нов живот.
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Братя и сестри, моля се да не се отдалечите от църквата и да не служите на двама
господари. НЕ можем да си играем с Бога! Много е опасно да попаднем между ръцете
на живия Бог. Не се залъгвайте, НЕ бива да се подиграваме с Бог. Библията казва:„
каквото засеете, това ще пожънете; който сее зло, зло ще пожъне.“
Да, Бог е Любов, пълен е със съчувствие и с милост. Той е Богът на прошката, но и
Богът на наказанието. Библията го сравнява с изпепеляващ огън. Затова, бъдете готови,
защото не знаете кога ще умрете. В библията пише: Евреи 9:27 : „Итъй като е определено на
човеците еднаждаумрат, а следтова настава съд.“
Денят, в който всички ще застанем пред Бога, е близко. И книгиге, в които са
записани делата ни, ще бъдат отворени. Всички ние ще минем оттам. Това е
единствената среща, която не можем да избегнем. Това е може би последният призив
на Бог да се покаете. Не се изправяйте срещу него! Помислете добре, имате избор
между рая и ада. Вероятно няма да имате право на втори шанс като мен.
Днес искам да свидетелствам пред вас, искам да вдигнете ръка и да се обърнете
към Господ, да му благодарите, че ви е предупредил, да му благодарите за това, че е
дал живота си за вас. Ако искате да бъдете спасени, трябва да се помолите.
Позволете да се помоля с вас : „ Господи, Исусе Христе, прости ми греховете!
Приемам те като личен Спасител. Влез сега в сърцето ми и в живота ми! Дай ми
вечен живот, за да бъда завинаги с теб! Изпълни сърцето ми с радост и духовен мир!
Благодаря ти, Господи. В името на Исус Христос, амин!
Ако искате да ми пишете, ето адресът ми : Theo Nez, Last living days Ministries PO
box 3701 Farming, NM 87499 USA
Превод от френски : Данка Атанасовa

dаnka.atanassova@abv.bg
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