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Zoroastrismus



Zoroastrismus

pársismus, mazdaismus
prastaré monoteistické náboženství Persie (státní
náboženství Achaimenovců)

dnes především v Íránu a Indii
asi 150 tisíc vyznavačů

prorok Zarathuštra (Zoroaster) - 7. století BC -
autorem Gáth
dualistické náboženství: Ahura Mazda x Angra
Mainju

člověk má na výběr



čtyři posvátné elementy:
voda, vzduch, země a oheň 
chrámy ohně

rituál "jasna" kolem
posvátného ohně
čistota ohně



kvůli znečištění země -
pohřbívání ve "věžích mlčení"



Edith Szanto

kulturní praktiky, jež jsou prezentovány a
vnímány jako původní a autentické, nicméně jde
o praktiky nové, často záměrně vytvořené 

- University of Alabama, University of Suleimani v
Kurdistánu  
nová vlna náboženského zanícení mezi Kurdy -
zoroastrismus  
- tzv. "invented tradition" - koncept poprvé popsán
Terry Rangerem a Ericem Hobsbawnem

- v případě Kurdů jde o oživení a přijetí kulturních
elementů Zoroastrismu, ne tolik náboženských  
-boj o vliv mezi náboženskými vůdci



Mandejství



etnicko-náboženská skupina
Irák, Írán (Chúzistán), 65 tisíc
(Švédsko)
monoteistická, gnostická skupina,
možná starší než křesťanství
sami odvozují svůj původ od sekty
Nazarénů z Palestiny
as-Sábi'ún, v koránu vedle křesťanů
a Židů
subba - křest, manda - vědomost
uznávají Jana Křtitele, Adama,
Ábela, Séta, ale ne Mojžíše a
Muhammada
Marie, Ptahil
rozporuplný vztah k Ježíši Kristu



masbuta - "křest" - opakovaný
rituál v tekoucí vodě, důležitost
kněžství
východní aramejština, podmínka
pro kněží
učení známé jen kněžím,
dualismus, existence bezformé
nejvyšší entity, návrat duše z exilu k
entitě - stvořiteli
bílá barva
symbol darfaš
písmo: Ginza Rba, Haran Gawaita
(historie Mandejců), modlitební
knížka Qolusta



Bábismus 
a Bahá'ismus



víra bábí - monoteistická
íránské prostředí
ze šíitského islámu v 19. století
"brána" mezi 12. imámem a věřícími -
báb
Sajjid Alí Muhammad aš-Šírází - 1844
1848 se v Badaštu vyhlásil za Qa'ima
své výroky odvolal v Tabrízu (Násiruddín
Šáh)
kniha Bayán, vyhlásil se za Boha
popraven 1850
ostatky pohřbeny na hoře Karmel
nástupcem Mirzá Yahyá Núrí (Subh-i-
Azal)
dnes 4000 vyznavačů



bratr Subh-i-Azala - Mirzá Husayn-Ali
Núrí 
prohlásil se za Bahá'ulláha
i s bratrem vyhnání do Iráku, poté do
Istanbulu
rozkol kvůli Bahá'ulláhovu prohlášení,
že je "zaslíbeným" mesiášem (1863)
Azaliové - Kypr
Bahá'isté - Akko
posledních 24 let
rozsáhlé literární dílo
nástupcem syn Abdul Bahá (do 1921)
jednota Boha, náboženství a lidstva
rovnost mužů a žen 
harmonie věd a náboženství
světový mír



Jezídové 



etnicko-náboženská skupina
cca milion vyznavačů
irácky Kurdistán 500 tisíc (jazyk
kurmándží)
synkretismus (islám, zoroastrismus,
křesťanství, šamanismus, hinduismus)
Bůh + 7 andělů (Melek Táús - Anděl
Páv,vládce tohoto světa)

podle islámu padlý anděl - Jezídové
jako uctívači ďábla

dlouhodobé systematické
pronásledování muslimy 
Lališ - poutní místo

šestidenní pouť k hrobce Šejcha
Adího, inkarnaci Anděla Páva (11.
století) 



Jaresáni



Ahl-e Hakk, Kaká'í
irácky Kurdistán, západní Írán 2.5
miliona (jazyk gorani a sorání)
Sultán Sahak (potomek 7. imáma) -
hlavní boží vtělení
Baba Yadegar - vtělení imáma Husajna 
svaté texty recitují kalám-chánové
během rituálů
džamcháne místo setkávání
Bůh stvořil svět a zanechal ho v péči
haftváne (Sedmera)
důležitost Alího a súfijské symboliky
uctívání přírody (slunce, měsíc, voda,
oheň)


