
JVADAS 

As pavargau bijoti. Zinau, jog jus taip pat pavargote. Nesa-
kau, kad siij laikij pasaulyje nera ko bijoti, priesingai - mus 

be paliovos bombarduoja zinios apie karus, teroro aktus, zudy-
nes, riauses, ekonominius sunkumus, politinius zaidimus, ispro-
tejusius orus ir nesveik^ aplink^. Taciau ateina diena, kai visi sie 
dalykai tampa beveik nepakeliami, o galvojimas apie juos nieko 
neduoda, isskyrus tai, kad jiis uzmiegate sunkia galva. 

Bet tada, kai jums visko ir taip jau per akis, kas nors lyg 
tycia pamini, jog 2012-aisiais, anot majij kalendoriaus, pasaulis 
vis tiek nustos egzistuoti, tad kokia prasme dar kazk^ daryti, ar 
ne? Kokia prasme stengtis, aiskina sie „zinovai", jei Apreiskime, 
Danieliaus knygoje, Nostradamo pranasystese - ar dar kitur, ar 
dar kieno nors - yra pasakyta, kad mes visi mirsime po dvejij, 
penkerii4, desimties ar po dar kazkiek metij. Arba kad visur gau-
su „akivaizdzii4 zenkli}", jog pasaulio pabaiga jau visiskai cia pat. 
Ta proga, zinoma, primenamas koks nors baisus kino filmas, ku-
riame pasakojama apie tai, jog milziniskam asteroidui trenkus j 
Zem?, joje telieka saujele gyvq zmoniij. Jie tarsi zombiai klai-
dzioja istustejusiuose miestuose ir vieni kitus zudo del duonos 
trupinio. 

Ir sito beveik pakanka tam, kad jias sudrebetumete guleda-
mi savo lovoje ir pajustumete vienintelj nor^ - sleptis po ja. 
Taip, beveik pakanka, taciau pries tai jums noreciau uzduoti ke-
lis klausimus apie sias siaubingas pasaulio pabaigos pranasystes. 
Pavyzdziui, kas buvo tie majai ir kaip jie sugalvojo kalendoriij, 
nutrukstantj 2012 metais? Kas butent Apreiskime ar Danieliaus 
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knygoje jrodo artejancios „prazuties" fakt^ ir k^ mes zinome 
apie aplinkybes, kuriomis sie veikalai buvo parasyti? Kas buvo 
Nostradamas, kodel jis pripazjstamas geresniu pasaulio pabaigos 
zinovu uz mus ir ar tiesa, kad jo pranasystese tiek daug simbo-
liskumo, jog net nejmanoma pasakyti, apie k^ jis is tikrijjii kal-
bejo? Kokie yra tie „akivaizdus zenklai", rodantys, kad musvj 
laikas Zemeje beveik baigesi - ir ar tokiij paciij zenkltj, galbut 
klaidingai aiskinam^, sios planetos istorijoje nera buv^ anksciau? 
O tie siaub^ keliantys kino filmai - ar juos galima bent is dalies 
vadinti dokumentiniais? Ar yra rimto pagrindo tiketi, jog j Ze-
m? jsires milziniskas asteroidas, sunaikinsiantis musij pasaulj, ir 
kad tai gali atsitikti bet kuri^ dien^? 

Devyniasdesimt devynis kartus is simto atsakymai j siuos 
klausimus bus „Nezinau." 

Jei mane matete per televizij^, jei klausetes mano paskaitq 
ar skaitete mano knygas, jus zinote, kaip tvirtai as tikiu, jog 
zinios yra jega ir kad kazko issigandus pirmiausia reikia kuo dau-
giau apie t^ reiskinj suzinoti. As jusq nejkalbinesiu nebijoti pa
saulio pabaigos, nes mes, zmones, kaip jsitikinsite skaitydami si^ 
knygq, esame kone genetiskai link? apie tai galvoti ir del to ne-
rimauti. Uztat visada jus labai entuziastingai raginsiu sviestis, 
ugdytis savitus poziurius ir turbut svarbiausia - aiskintis, ar ga
lima rinktis tarp sios planetos zuties ir jos isgelbejimo. 

Taigi sios knygos tikslas - baim? pakeisti faktais, jrodyti, 
kad zinios yra jega ir jus nuosirdziai patikinti, jog net tuo atveju, 
jei rytoj butij pasaulio pabaiga (o to nebus), Dievas mus issaugos 
amzinybei, kaip Jis pazadejo mus kurdamas. 

Sylvia C . Browne 
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Kodel si knyga 
atsirado dabar 

P rasau nedaryti skubotos isvados, jog sios knygos pasirody-
mas buvo butinas ir neatideliotinas. Pazadu, kad jus turesite 

laiko j ^ perskaityti dar ne vien^ kartq iki Zemeje isnyks gyvybe. 
As nusprendziau kaip tik dabar parasyti si^ knyg^ del keliij 

priezasciij. Daugelj j i j rasite skaitydami skyrii} po skyriaus, ta
ciau viena is svarbiausi^ yra itin akivaizdi: dar niekada man^s 
taip daznai neklausinejo apie pasaulio pabaiga, kaip kelerius pas-
taruosius metus. Kada bus Antrasis Kristaus atejimas? Kaip 
mums pradeti Jo ieskoti? Ar Jis cia yra dabar? Ar Antikristas jau 
gyvena tarp mustj, o jei ne, kada jis atsiras ir kas jis bus? Kaip 
mums reikia is tikrijjij suprasti biblin? Apreiskimo knyg^? Ar 
Prisikelimas is tiesi} jvyks? Nostradamas teige, kad Antikristas 
jau yra tarp musij, o maji} kalendorius aiskiai rodo, kad 2012-
aisiais bus pasaulio pabaiga. Ar tai tiesa? Jei ne, kada j i bus ir 
kaip tai jvyks? 

Kai si^ tem^ eme nuoiat mineti mano draugai ir klientai, 
nataralu, kad man tapo jdomu, kas nuleme sj „sutapim^". (Jus 
gerai zinote, jog tokio dalyko, kaip sutapimas, apskritai nera.) Ir 
as turiu kelias teorijas. Viena is j ^ yra ta, kad galbut po tuks-
tantmeciij sanduros isterijos (pripazinkite, jog „isterija" cia nera 
pernelyg stiprus zodis) jsivyravo visuotinis nepelnytos sekmes 
jausmas - tarsi mes biatume kazkaip issigelbej? nuo neisvengia-
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mo sunaikinimo ir dabar gyventume ilgiau nei mums priklauso. 
Kita mano teorija - kad tukstantmecii4 sanduroje ypac populia-
rios tapo apokaliptiniij nuotaikij kupinos knygos, televizijos lai-
dos, straipsniai ir baznytiniai pamokslai, ir nors (jsivaizduojama) 
pasaulio pabaigos krize atejo ir praejo, sioje informacijoje glade-
j?s nerimas toliau kunkuliavo zmoniij protuose, kol galop issi-
verze. Dar viena teorija butq ta, kad musi} planetoje (ir jus tuo 
jsitikinsite skaitydami si^ knyg^) dvasingumas ima jgauti dar ne-
reget^ mast^ ir jeg^, nes mes gali^ gale pradejome kreipti demesj 
} t^ vidinj dvasinj balsjj, kuris sako, jog atejo laikas gyventi ki-
taip. Tas dvasinis augimas vis daugiau ir daugiau zmoniij skatina 
galvoti ne vien apie kasdienius reikalus, bet ir ieskoti atsakymi^ 
j kur kas svarbesnius klausimus, susijusius su j i j sielij ateitimi -
su ateitimi kiekvienos butybes, dabar gyvenancios musij plane
toje, kuriai, pasak netylanci^ gandij, nelemta gyvuoti amzinai. 

Kai kurie mano klientai isgyvena tokiq paci^ bairn?: jie ne-
gali atsikratyti jausmo, jog pasaulio pabaiga neisvengiama, nes 
es^ antraip j i | protuose sis nerimas nebutij ne gim?s. Jiems ir 
tiems is jiist4, kurie jaucia si^ baim?, as esu pasirengusi pateikti 
jrodymi^, kad mes, dabar gyvenantys planetoje, nesame pirmieji, 
tikintys, jog pasaulio pabaiga yra tokia akivaizdziai neisvengia
ma. Susipazinkite su keliais tikrais pavyzdziais. 

Mazdaug 2800 metais pries Kristv^ asirai lenteleje iskale to-
kius zodzius: „Siuo pastaruoju metu musij zeme issigime. Yra 
zenklij, kad pasaulis dideliu greiciu arteja j pabaigq." 

Biblijoje cituojamas Jezus, kuris savo apastalams sako: „Kai 
kurie is cia stovincii^ neragaus mirties, kol pamatys Zmogaus 
Sunt}, ateinantj su savo karalyste." (Mt 16, 28) Kitoje Biblijos 
vietoje: „Nepraeis ne si karta, iki visa tai jvyks." (Mt 24, 34) 
Priimta manyti, kad sie teiginiai reiskia, jog Jezus grjs dar pries 
apastalij mirtj. 
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Mazdaug 90-aisiais metais po Kristaus ketvirtasis popiezius 
sv Klementas pranasavo, kad pasaulio pabaiga yra neisvengiama. 

Antrame amziuje krikscioniij sekta, vadinama montanistais, 
tikejo, jog Kristus grjs dar jiems esant gyviems ir kad „Dievo 
duota is dangaus nusileis Naujoji Jeruzale". O vienas kataliki} 
lyderis buvo toks tikras, jog pasaulio pabaiga ateis vos po dviejq 
dienij, kad jis ir jo sekejai, rengdamiesi jai, atsisakys savo nam^ 
ir viso turto. 

136 metais po Kristaus vyskupas Hilarijus is Puatje padare 
vies^ pareiskim^, kad pasaulio pabaiga bus tais metais. 

375-400 m. m. po Kristaus Hilarijaus is Puatje mokinys, sv. 
Martinas Turietis, savo sekejus jtikinejo, kad pasaulio pabaiga 
tikrai jvyks iki AOQ-\\]\\. Jis taip pat teige: „Nera jokiij abejonit^, 
jog Antikristas jau yra gim?s." 

Pirmojo tukstantmecio po Kristaus viduryje pasaulio pabai
gos pranasystes buvo daznai skelbiamos. Tai dare ir Ipolitas Ro-
mietis, „antipopiezius", kuris laikinai atsiskyre nuo katalikij baz-
nycios del jos reformacijos ir tikejo, kad Antrasis Atejimas jvyks 
praejus sesiems tukstanciams met^ po pasaulio sukurimo, tai 
yra 500-aisiais metais po Kristaus. 

Sekstas Julijus Afrikietis, katalikij teologas, buvo tikras, kad 
pasaulio pabaigai lemta atsitikti 800-aisiais metais po Kristaus. 

Krikscionys kasmet kovo 25-qj^ svencia Apreiskimo Sven-
ciausiajai Mergelei Marijai svent?. T ^ dien^ Mergel? Marij^ ap-
lanke angelas ir pranese, kad j i pagimdys Kristi j . 992 metais 
Didysis penktadienis, Kristaus nukryziavimo diena, sutapo su 
Apreiskimu Mergelei Marijai ir tai buvo jvykis, kuris turejo 
reiksti Antikristo atejim^, o pasak Apreiskimo knygos - ir pa
saulio pabaig^. 

1000-ieji metai tapo proga sukelti pirmsjj^ oficiali^ tukstant
mecio isterij^. J ^ dar labiau pakurste Karolio Didziojo kuno 

11 



A M Z i y P A B A I G A 

ekshumacija, nes senoje legendoje buvo sakoma, jog imperato-
rius vien^ dien^ atsikels is kapo, kad susigrumt^ su Antikristu. 

Veliau daugelis ti j , kurie garsiai skelbe, jog 1000-aisiais me
tais tikrai bus pasaulio pabaiga, savo pranasystes neissipildym^ 
aiskino tuo, kad nepridejo Kristaus gyvenimo trukmes. Taigi tada 
pasaulio pabaigai buvo numatyti 1033 metai. 

Antra vertus, dvasininkas Zeraras Pioldietis buvo tikras, kad 
Kristaus viespatavimo tukstantmetis prasidejo sulig Konstantino 
iskilimu, todel setonas issivaduosi^s ir uzpulsi^s baznyci^ 1147 
metais. 

Jonas Toledietis, ispanij astrologas, jtikejo, jog ypatingas pla-
neti4 issidestymas 1186-aisiais yra zenklas, kad pasaulis bus su-
naikintas bado, zemes drebejimij, uraganij ir ugnikalniij issiver-
zimij. 

Pasak italij mistiko ir teologo Joakimo Floriecio, Antikristas 
jau yra jsikunij?s Zemeje ir j j nugales Anglijos karalius Ricar
das I , del ko 1205 metais jvyks didysis pasaulio atgimimas. 

1260 -aisiais brolis Arnoldas, dominikonij vienuolis, isprana-
savo neisvengiama pasaulio pabaiga, kai visi baznytiniai lyderiai 
stos pries Kristaus teism^, kuriame bus atskleista, jog popiezius 
yra ilgai ieskotas Antikristas. 

Popiezius Inokentas I I I 1284-uosius paskelbe pasaulio pa
baigos metais, nes tada nuo islamo atsiradimo bus praej? 666 
metai, minimi Apreiskimo knygoje. 

1300-aisiais pranciskonij alchemikas Zanas de Roktajadas 
skelbe, kad 1366 metais ateis Antikristas, o ne veliau kaip 
1370-aisiais jvyks tOkstantmetinis sabas ir Jeruzale taps pasaulio 
centru. 

Bendruomene, pasivadinusi Apastaline brolija ir save laikiusi 
nauj^a Romos baznycios valdzia, buvo tikra, kad 1307-aisiais 
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visa dvasininkija, jskaitant popiezii}, zusianti didziame kare, po 
kurio jsivyraus Dvasinis Amzius. 

Cekoslovakij arkidiakonas Janas Milicius Kromerzietis tvir-

tino, kad Antikristas apsireiks iki 1367 meti^ ir paskelbs pasau

lio pabaig^. 
1496-aisiais daug baznytinii^ lyderiij pradejo pranasauti Apo-

kalips? remdamiesi tuo, kad netrukus nuo Kristaus gimimo bus 
praej? pusantro tukstancio metij. 

Astrologai skelbe, kad 1524-aisiais kils visuotinis tvanas, ku

ris sunaikins pasaulj. 
Reformistas Hansas Hutas, rengdamasis Jezaus sugrjzimui 

1528 metais, uzsibreze isrinkti 144000 sventiijij. 
Vokieciij aiskiaregys Melchioras Hofmanas (Melchior Hof

fman) pranasavo, jog 1533 metais jvyks Antrasis Kristaus ateji
mas ir kad Jeruzale bus atkurta Vokietijos mieste Strazburge. 
Remdamasis Apreiskimo knyga, jis tikejo, jog isgyvens 144000 
tikincii^jil, o visi kiti zmones isnyks liepsnose. 

Astrologas Ricardas Harvis (Richard Harvey) numate Ant-
r^jj Kristaus atejim^ 1583 metij balandzio menesio 28 dien^. 

Pasak dominikontj vienuolio, poeto ir filosofo Tomazo Kam-
panelos, Saulei ir Zemei lemta susidurti 1603 metais. 

1661 metais grupe asmentj, pasivadin? Penktaisiais monar-
chistais, nusprende, kad uzimdami parlament^ jie gales jrodyti 
Dievui, jog Zemeje tikejimas tebera gyvas ir stiprus, todel Kris-
tui atejo laikas grjzti ir imti valdyti Jam teisetai priklausanci^ 
tukstantmet? karalyst?. 

Kristupas Kolumbas penkiolikto amziaus pabaigoje ir sesio-
likto amziaus pradzioje parase „Pranasyscii} knyg^", kurioje tvir-
tino, kad pasaulio pabaiga bus 1658 metais. 

Kai prasidejo rusij ortodoksij baznycios reformacija, zmo-
rtes, pasivadin? sentikiais, atsiskyre nuo baznycios ir toliau re-
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