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PRATARMĖ

„Blogio sugrįžimas“ – tai signalinė žinia Bažnyčiai, kad laikas pa-
busti. Šios knygos tikslas – akivaizdžiai parodyti Bažnyčiai šian-
dienos blogio gelmes ir nuolatinius mėginimus sunaikinti Dievo 
Karalystę. Šia knyga siekiama supurtyti Bažnyčią, kad ji vietoj 
pasitenkinimo savimi ir ramybės būsenos rinktųsi kovą, o savo 
veidmainystę pakeistų atsidavimu. Tai šauksmas, kviečiantis su-
sitelkti dėl doros, aistringo tikėjimo, dėl tikslo ir galios. Tai kvie-
timas atgailai ir prisikėlimui... kad nusipurtytume dulkes nuo savo 
drabužių, nusimestume grandines ir taptume šlovingąja Bažnyčia, 
kaip Kristus mus ir pašaukė būti. 

Skaitydami „Blogio sugrįžimą“, nepamirškite: į ką sutelkiate 
dėmesį, tam suteikiate galių. Skaitydami šią knygą vietomis galite 
pasijusti priblokšti ar net persmelkti baimės, bet atminkite, ką Jėzus 
yra pasakęs: „Aš nugalėjau pasaulį.“ Kai bus nutrauktas šydas, 
dengiantis blogį, tegul jūsų širdys dar stipriau pajus, ką Jėzus 
užbaigė ant kryžiaus. Dar giliau pajuskite jo galios, slypinčios 
Jo Kraujo taurėje, apreiškimą... nepaprastą atpirkimo stebuklą ir 
neišmatuojamą Jo meilę! Leiskitės panardinami į šias tiesas, o 
paskui PAKILKITE ir drąsiai ženkite į priekį. Dievo niekas ne-
užklumpa netikėtai, Jis visada pasirengęs, ir mūšis jau laimėtas! 
Vienoje Dievo blakstienoje slypi daugiau galios, nei jos turi visas 
pragaras, ir DIEVAS gyvena TAVYJE! 

Ar sutinkate su autoriumi, ar ne, tiesa išlieka ta pati: dienų 
pabaiga sparčiai artėja... Ar esate tam pasirengę? Biblija aiškiai 
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sako, kad Žemę apgaubs gilios sutemos. Bet tamsa nėra svar-
biausia tema... žvelkite į nepaprastą Dievo šlovės apsireiškimą 
ir viso to derlių!

1 Kelkis, nušvisk! Tavo šviesa atėjo,
VIEŠPATIES šlovė virš  tavęs sušvito!
2 Nors žemę gaubia sutemos
ir  tautas dengia  tamsybės,
virš  tavęs šviečia VIEŠPATS,
virš  tavęs apsireiškia  jo šlovė.
3 Tautos ateis prie  tavo šviesos
ir karaliai prie  tavo  tekančio spindesio.
Iz 60, 1–3

R. DeMainas ne kartą pabrėžia, kad ši knyga su nauja jėga 
ir didžiausia šlove išjudins Trečiąjį Didįjį pabudimą. Velnias – 
nugalėtas priešas. Šviesa išstumia tamsą. Ir Tas, kuris jumyse, 
didesnis už tą, kuris pasaulyje.

Aš labai vertinu Randy DeMainą ir kitus savo dvasinės tarnystės 
bendražygius, kurie, kiek man žinoma, yra patyrę apreiškimų. Aš 
tikiu Randy pozicija ir jo pranašišku įžvalgumu. Jis nepaprastas, 
drąsus ir dievotas žmogus. 

Dienų pabaigoje mes visi regėsime Jėzų dievystės pilnatvėje ir 
šlovinsime Jį per amžius! Tad žvelkime į Jį dabar – Jis yra didis!

Patricia King
Nekonfesinės krikščionių tarnystės XP* Ministries prezidentė

*  XP – Kristaus monograma. (Vert. past.) 

P R ATA R M Ė
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ĮŽANGA

Randy DeMaino knyga „Blogio sugrįžimas“ – ne silpnų nervų 
skaitytojui. Joje atskleidžiama, iš kur kyla blogis, dėl kurio po 
žmogaus nuopuolio Edeno sode mūsų planetą slegia skausmas ir 
kentėjimai. 

Ir vis dėlto aš šią knygą įrašau pačią pirmą savo perskaitytų 
knygų sąraše ir primygtinai rekomenduoju jums. Kodėl? Todėl, 
kad DeMainas savo knygos skyriuose parodo, kaip senovės Ba-
bilono religijos paslaptys paveikė pasaulį ir kaip tai mums iki 
šiol atsiliepia. Jis tyrinėja trylikos šėtoniškų kraujo linijų atstovų 
sukurptą tamsųjį planą, kaip atkurtoje Jeruzalės šventykloje paso-
dinti Antikristą. Knygos autorius nurodo, kad nefilimai – puolusių 
angelų ir žemės moterų nešventos sąjungos palikuonys – gyvi ir 
jau žemėje, ir veikiausiai netrukus apsireikš. 

DeMainui žinoma nacistinė programa Lebensborn („Gyvybės 
šaltinis“), pagal kurią Hitleris planavo sukurti aukštesniąją, vadina-
mąją „grynąją“, rasę. Jis pabrėžia, kad daugelis šių vaikų, dabar jau 
baigiančių septintą dešimtį*, gali būti „užprogramuoti“ įvairiems 
tikslams. Kitaip tariant, jų asmenybės, pasitelkus traumuojančią 
proto kontrolę, buvo perkeistos ir suformuotos taip, kad šie žmo-
nės pagal tam tikras komandas galėtų vykdyti įvairias užduotis, 
pavyzdžiui, žudyti ar žaloti, kaip jau esame buvę to liudininkais 
Virdžinijos ar Arizonos valstijose. 

* Ši knyga parašyta 2012 m. (Vert. past.) 
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DeMainas įsitikinęs, kad pasaulis gyvena dienų baigmėje, ir 
mus perspėja, kad ateinantys laikai galbūt bus tamsiausia žmo-
nijos valanda. Nepaisant to, jis ragina mus kovoti dėl Karalystės 
žemėje, kad laimėtume sielas savo Mesijui ir skelbtume gerąją 
naujieną, jog Dievas yra tikrasis Gelbėtojas ir be Jo nėra kito. 
Mes galime ir privalome įsisąmoninti, kad tamsioji valanda ateis, 
tuo pat metu paimti į rankas dvasinį kardą – Dievo Žodį – ir 
sunaikinti nelabojo tvarką. 

L. A. Marzulli
„Spiral of Life Publishing“ generalinis direktorius 

Į Ž A N G A
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AUTORIAUS ŽODIS

2004 m., kai Viešpaties Dvasia mane įkvėpė siekiams dabarties 
kartas vėl priartinti prie dangaus kareivijų Viešpaties, aš dar neži-
nojau, kad atrasiu ir klastingą tamsos kariuomenę. 

Kelerius metus skleidęs mokymą apie šlovingąją kareivijų 
Viešpaties visagalybę gavau Dievo malonę demaskuoti tamsos 
kariuomenę. Viešpats mane skubino, nes Jis nori, kad mes maty-
tume ir suprastume, kas yra mūsų priešas ir kaip jis veikia. 

Dauguma turime supratimą, kas yra karas ir kaip kariaujama, 
nes mums kasdien tenka dėl ko nors kovoti. Bet tos kasdienės 
mūsų kovos ir trukdo pamatyti visą, daug platesnį vaizdą. Taigi 
ši knyga atskleis visą paveikslą. 

Jau nuo senų laikų mūsų sielų priešas rengė paskutinių dienų 
tamsos tvaną siekdamas nugalėti šventuosius, atimti Dievo galią 
ir sukurti pasaulį, kuris garbintų šėtoną tarsi dievą. Ši milžiniška, 
pribloškianti infrastruktūra dabar jau visiškai parengta veikti. Ją 
paleidus pasaulis niekada nebebus koks buvęs. Esame prie pat tų 
laikų slenksčio, kurį peržengus šėtono kėslų jau niekas nebesu-
stabdys. Dauguma tikinčiųjų į Jėzų Kristų nieko neįtaria ir visiškai 
nepasirengę tam, ką nelabasis išlaisvins. 

Mano pirmoji knyga, demaskuojanti šiuos planus, – „Nefili-
mų planas. Dienų pabaigos galutinė apgaulė jau atskleista“. Joje 
išdėstytos įvadinės ir pamatinės žinios apie šėtono kėslus, apie 
tai, kaip jo pasėta sėkla prasiskverbia ir užvaldo nuo Pradžios 
iki Kristaus laikų ir šiomis dienomis. Jei ši tema jums nauja, pri-
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mygtinai rekomenduočiau pirmiausia perskaityti knygą „Nefilimų 
planas“, kad turėtumėte atspirties tašką. 

Knygos „Blogio sugrįžimas“ tikslas – pažadinti pergalingąją 
bažnyčią, Jėzaus statinį, kad ji, turėdama visą informaciją, trium-
fuotų įveikusi pragaro vartų blogį. Kad galėtume atremti šį šėtono 
puolimą, Viešpats ragina Savo Bažnyčią atsiskirti (Apr  18,  4), 
atsisakyti babiloniškosios nuopuolio dvasios, kuri taip giliai įsi-
šaknijusi ir mūsų dienomis. 

Aš tikiuosi ir meldžiu, kad šis proveržis atvestų į trečią Bažny-
čios reformaciją, į Bažnyčios – Kristaus Nuotakos – atsinaujinimą 
ir gausų sielų derlių. 

Didžioji knygoje pateikiamos medžiagos dalis mes iššūkį jūsų 
nusistovėjusiai pasaulėžiūrai; tam, kuo buvome priversti įtikėti ir kas 
suformavo mūsų moralinį kelrodį bei pasaulio tvarkos suvokimą. 
Kai demaskuosiu istoriją, kuri buvo tendencingai rašoma pabrėžiant 
kelių individų įvykdytus užkariavimus, netruksite pamatyti, kad 
tikrovė pranoksta prasimanymus. Jūsų pasaulėžiūra gali būti įžeista, 
bet rekomenduoju viską perskaityti iki galo, ir tegul tiesa jums leis 
teisingai įvertinti čia pateikiamą informaciją. Atminkite, velnias 
savo kėslus planavo ir kūrė šešis tūkstančius metų. Šioje knygoje 
rasite liudijimų apie galutinius jo planų įgyvendinimo žingsnius. 

Biblijos pranašystės yra ne tik džiaugsmingos, bet ir atverian-
čios akis, tačiau tik nedaugelis gilinasi į šiuos tikrovės aspektus. 
Kadangi čia parodau kaip tik šią akis atveriančią pranašysčių 
pusę, ne vienas galbūt pasijus bejėgis dėl to, kad Viešpats suteiks 
tiek galios ir gebėjimų priešams. Tačiau šios įžvalgos labai padės 
suprasti, į ką reikia susikoncentruoti maldoje. Daugelio maldos 
nukreiptos prieš tai, ką jau Dievas yra numatęs ir pasakęs, kad 
įvyks, užuot meldus pačios geriausios išeities, kai tai įvyks. Tik 
Dievas žino laiką ir valandą (Dan 2, 20–23; 1 Tes 5, 1–11), todėl 
mūsų malda tuo metu turi būti veiksminga. 

A U T O R I A U S  Ž O D I S
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Pažindamas džiaugsmingąją pranašysčių dalį nekantraudamas 
laukiu didžiojo pabudimo, kurį jau įžvelgiu Bažnyčioje, ir Trečio-
sios Reformacijos, kurios atnaujinta Bažnyčia išliks iki Viešpaties 
dienos, kaip aprašyta Naujajame Testamente, Apaštalų darbuose 
(Apd 3, 19–26).

Vietomis knygoje sąmoningai pateikiu savo įžvalgų, besiskirian-
čių nuo tradicinio požiūrio. Mano tikslas – paskatinti ir padrąsinti 
tuos, kurie jungsis prie bendrų pastangų, kad Šventasis Raštas 
būtų suprantamas ir aiškinamas istorinių ir dabarties pasaulio 
pokyčių šviesoje. 

Pagarbiai 
Randy DeMainas



P I R M A S  S K Y R I U S

KETVIRTOSIOS 
KARALYSTĖS 

KARTA



3 Pažinkime, veržkimės pažinti VIEŠPATĮ! 
Tikrai jis ateis pas mus, 
kaip tikrai ateina aušra; 

jis ateis pas mus kaip lietus, 
kaip vėlyvieji lietūs, pagirdantys žemę. 

Oz 6, 3
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KETVIRTOSIOS 
KARALYSTĖS KARTA

enosios paslaptys mūsų laikais ima aiškėti kaip niekada 
anksčiau. Neaiškios Šventojo Rašto vietos, kaip ir išstudi-
juoti tekstai, atsiskleidžia budriesiems, nes artėja pranašys-

čių išsipildymo metas. Tai mūsų šių dienų tikrovė ir lūkesčiai, nes 
pildosi pranašo Danieliaus žodžiai:

4  O  tu,  Danieliau,  laikyk  paslaptyje  šiuos  žodžius  ir  užant
spauduok knygą iki pabaigos meto. Daugelis bus pasimetę,  ir 
nedorumas* vis  labiau plis. 
Dan 12, 4

Biblijos amžių pranašystės ir pažadai kantriai laukė kartos, 
kuri juos perprastų. Kartos, kuri sugebėtų atsilaikyti prieš tam-
sos schemas ir jas išsklaidyti vykdydama Viešpaties valią. Visa 
dabartinė situacija rodo, kad ta karta – tai mes. Gimdymas per 
kančias (Mt 24), regis, jau pasiekė aktyviąją fazę, kuri netrunka 
baigtis gimimu. 

Šios skausmingos sumaišties fone grėsminga schema rutulio-
jasi be didelio triukšmo ar pastebimų ženklų. Artėja Liuciferio 
karalystė, kurios tikslas yra sunaikinti Dievo valdžią ir visa tai, 
kas Jam priklauso. 

* Biblijos išnaša: Dan 12,4: Hebr. tekstas neaiškus, gr. Septuagintoje: „pažini-
mas“. 
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Dėl šios karalystės grėsmės, manau, pats laikas kalbėti be jokių 
užuolankų, prabilti aiškiais, stipriais žodžiais, kurie pažadintų šią 
kartą, kad ji būtų pasirengusi neišvengiamai tikrovei. 

Pasaulietinė žiniasklaida panaikino visus suvaržymus, kad 
mūsų karta patirtų blogio pasaulio slaptąjį poveikį per grafines 
formas ir sakytines priemones. Mes esame be perstojo sąlygojami 
demonus, pašaliečius ir puolusius angelus priimti kaip gerybines 
antgamtines būtybes. 

Bažnyčia veikė nesigilindama į antgamtinius dalykus, ši sritis 
akivaizdžiai buvo tamsos viešpatija. Atėjo laikas Bažnyčiai pripa-
žinti šį vakuumą, atverti ir paaiškinti Šventojo Rašto pranašystes. 
Turime būti budrūs ir pasiruošę ateičiai. Negalime apsiriboti tik 
žiniomis; privalome įdiegti kiekvienam šventajam tikrų darbinių 
įgūdžių, kaip išgydyti ligonius, išvaryti demonus, kurti stebuklus 
ir produktyviai gyventi naujos pasaulio tvarkos sąlygomis. 

Privalome įdiegti kiekvienam šventajam  
tikrų darbinių įgūdžių, kaip išgydyti ligonius,  

išvaryti demonus, kurti stebuklus ir produktyviai gyventi  
naujos pasaulio tvarkos sąlygomis. 

Jau prie slenksčio stovinti naujoji pasaulio valdžia nėra labai 
pakanti krikščionims. Įgavusi visas galias ji pradės vykdyti visiško 
tikinčiųjų išnaikinimo programą. Deja, dauguma Bažnyčių skiria 
per mažai dėmesio (jei apskritai jo skiria) tam, kas rengiasi jas 
sunaikinti. 

Laimei, Dievas dar kartą kelia žiniasklaidos armiją į mūšį, kad 
ji padėtų perprasti mūsų laikų tikrovę ir skelbtų Jėzaus Kristaus 
evangelijos gerąją žinią. Jėzus Karalius nuginklavo kunigaikštystes 
ir  valdžias,  viešai  jas pažemindamas  ir  jame švęsdamas pergalę 
prieš  jas.  (Kol 2, 15)



19 

Dabar ūmai atsirado didelis susidomėjimas dienų baigmės 
pranašystėmis; radosi daugiau žinių, ir dvasinis žinojimas bei 
supratimas auga greit ir veržliai. Tai ne atsitiktinumas, o Dievo 
žodžio, pasakyto pranašui Danieliui, išsipildymas. 

Jis nuginklavo kunigaikštystes ir valdžias,  
viešai jas pažemindamas  

ir jame švęsdamas pergalę prieš jas.  
Kol 2, 15

PASLĖPTŲ APREIŠKIMŲ 
ATSKLEIDIMAS IR 

ANTGAMTINĖS GALIOS VEIKIMAS

Neseniai išstudijavau posakio „trečiąją dieną“ žodžių vartojimą 
ir reikšmę, norėdamas gauti žinių, ko gali tikėtis prieš tūkstantme-
čių sandūrą gimusi karta. Ir labai apsidžiaugiau atradęs, kad kone 
kiekvienoje vietoje, kurioje šie žodžiai vartojami, kalbama apie 
paslėptų apreiškimų atskleidimą ir antgamtinės, stebuklų galios 
veikimą. Pavyzdžiui, štai kaip sakoma apie Nuotakos atgimimą 
Ozėjo knygoje:

1  ‘Eime, grįžkime pas VIEŠPATĮ,
nes  tai  jis mus sudraskė,
jis  ir  išgydys;
jis mus sužeidė,
jis  ir sutvarstys.
2 Po dviejų dienų  jis mus atgaivins,
trečiąją dieną  jis mus prikels,
kad būtume gyvi  jo Artume.

K E T V I RT O S I O S  K A R A L Y S T Ė S  K A RTA
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3 Pažinkime, veržkimės pažinti VIEŠPATĮ!
Tikrai  jis ateis pas mus,
kaip  tikrai ateina aušra;
jis ateis pas mus kaip  lietus,
kaip vėlyvieji  lietūs, pagirdantys žemę.’
Oz 6, 1–3

Pranašo žodyje skelbiama, kad tai bus laikas, kai mes patirsime 
Dievo gydomąją, atnaujinamąją malonę ir apreiškimą. Tikrai  jis 
ateis  pas  mus,  kaip  tikrai  ateina  aušra;  kaip apsireiškia nauja 
diena, taip atsiskleis paslėptas apreiškimas priešais akis tų, kurie 
pakils jo ieškoti. Tai ateis kaip ryto saulė, skaisti ir viską nušvie-
čianti. Tai užeis kaip gausūs lietūs. Ši derlinga aplinka sunokins 
daug vaisių mūsų artimiausioms dienoms. Kaip kiekviena sėkla 
yra neatskleista paslaptis, kol pasirodo daigai, pumpurai ir žiedai, 
taip paaiškės ir per amžių amžius neatskleistos paslaptys.

Laikotarpiu prieš trečiąją dieną patirsime pačių nepaprasčiau-
sių stebuklų; apsaugos, aprūpinimo ir išgelbėjimo stebuklų. Štai 
Evangelijoje pagal Joną paskaitykime apie vestuves Galilėjos  
Kanoje:

1 Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo 
Jėzaus motina.  2  Į  vestuves  taip  pat  buvo  pakviestas  Jėzus  ir 
jo mokiniai.  3  Išsibaigus vynui, Jėzaus motina  jam sako: „Jie 
nebeturi  vyno.“  4  Jėzus  atsakė:  „O  kas man  ir  tau, moterie? 
Dar neatėjo mano valanda!“  5 Jo motina tarė tarnams: „Da
rykite, ką  tik  jis  jums  lieps.“ 
Jn 2, 1–5

Daugelis gali atsakyti į reikalavimus taip, kaip atsakė Jėzus: O 
kas man  jūsų rūpesčiai? Mano valanda dar neatėjo.
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Kylant Ketvirtajai karalystei tikrieji krikščionys vis labiau įtikės, 
kad viskas bus taip, kaip reikia. Kaip ir Marijai, Jėzaus motinai, 
žodis „ne“ jiems neatrodys priimtinas. 

Kaip ir Marijai, Jėzaus motinai, žodis „ne“ jiems neatrodys 
priimtinas. 

Ką gi daryti? Darykite tai, ką sugebate, kam esate sukurti tai 
valandai artėjant: darykite stebuklus. Kaip jūs galite padaryti ste-
buklą? Tiesiog darykite, ką Jėzus darė: melskitės. Paskui, Jėzaus 
malone, pasikliaukite Šventosios Dvasios globa ir palaikymu. 
Stebuklo veikimo anatomija užfiksuota Marijos žodžiuose tarnams: 
Darykite,  ką  tik  jis  jums  lieps.  Paklusnumas – štai svarbiausia 
stebuklo sąlyga. 

6 Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 
dviejų trijų saikų* talpos. 7 Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus 
vandens.“ Jie pripylė sklidinus.
Jn 2, 6–7

Šeši indai vandens – 6000 Žodžio apiplovimo ir apreiškimo 
metų – jau pasirengę išlaisvinti jų stebuklingo poveikio galią; 
atėjo Žodžio atskleidimo metas. Pastarųjų šešių tūkstančių metų 
Žodis bus kaip saldus vynas tiems, kurie buvo jo apiplauti ir 
paruošti Avinėlio vestuvių pokyliui. Visiems, kurie triūsė, kad 
pripildytų savo kartos indus, dabar atėjo laikas išvysti pokyčius, 
dalyvauti stebukluose ir išlaisvinti geriausius dalykus, išsaugotus 
pabaigai. Karta, gyvenanti kylant Ketvirtajai karalystei, nuolat 
darys stebuklus, kad gyventų ir švęstų netrukus ateisiančio Ka-
raliaus gerumą.

 

* Biblijos išnaša: Jn 2,6: Pažod.: „metretų“. 
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