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Zoroastrismo

As idéias religiosas dos persas foram consolidadas no zoroastrismo.
Zoroastrismo é uma religião fundado por Zoroastro (ou Zaratustra
para os gregos) que viveu entre 1750 a 1500 aC ou 1400 a 1200 aC na
região da Pérsia atual Irã. Até a chegada do islamismo no século VI dC, o
zoroastrismo era a religião predominante na Pérsia.
Algumas outras religiões derivadas do zoroastrismo é o Mitraismo e o
Maniqueísmo.
O zoroastrismo achava que o mundo é governado pelas forças do bem
e pelas forças do mal, que eram iguais.
O bem era reinado por Ahura-Mazda ou Ormuz e o mal por Angra
Mainyu ou Ahriman ou Arimã. Os magos eram os sacerdotes de Ormuz.
Dizem que no final dos tempos, o bem Ahura-Mazda, vencerá o mal
Mainyu. Avesta é livro de orações do zoroastrismo.
Como se vê, existe um dualismo no zoroastrismo: bem e mal, luz e
trevas.
O zoroastrismo afirmava que no final dos tempos haveria uma
conflagração mundial e o bem triunfaria, os corpos serão ressuscitados,
purificados e imortais para servir ao deus do bem Ahura-Mazda.
O zoroastrismo influenciou o judaísmo, assim, os fariseus achavam
que seus corpos seriam ressuscitados.
A idéia da alma que sobreviveria ao corpo foi do zoroastrismo e que
passou para os escritos do apóstolo Paulo e para toda a cristandade.
Mitraismo
Com o desenvolvimento do Zoroastrismo surgiu o Mitraismo, que era
um culto onde Mitra seria um representante de Mazda na luta contra o mal.
Acreditava-se que Mitra nascera no meio dos pastores e lhe
trouxeram muitos presentes.
Mitra fez um pacto com o sol, obtendo calor e luz para que as
plantações pudessem florescer.
Existe a lenda do dilúvio sendo que Mitra mandou construir uma arca
para permitir a salvação de um homem e seus rebanhos.
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O dia sagrado de Mitra é o dia do sol, isto é, 25 de dezembro sendo a
data aproximada do solstício do inverno quando o sol renova as suas forças
e começa tudo novamente. É o dia do “nascimento do sol”.
A adoração de Mitra foi até o século IV aC. Foi introduzida em Roma
cerca de 68 aC pelo general romano Pompeu que conquistara os piratas
cilícios e estes é que levaram o culto de Mitra para Roma.
Maniqueismo
Mani (216-277dC) nascido em 14 de abril na Pérsia ao sul da Babilônia
atual Iraque, foi o fundador do maniqueísmo, religião baseada no
zoroastrismo e que falava da eterna luta entre o bem e o mal.
A igreja maniqueísta era dividida em duas classes: a eleita e a massa
dos seguidores que achava que seriam ressuscitados em outra vida.
Santo Agostinho, que era maniqueísta antes de ser cristão, definiu o
mal como ausência do bem.
As idéias maniqueístas se espalharam pelo mundo e foram até a região
da Gália na Europa, onde os Albigenses a tomaram. A heresia Albigense
ficava no sul da França, na região da cidade de Albi perto de Toulouse e
Montpellier na província do Languedoc e praticavam abertamente o
dualismo maniqueísta juntamente com os ensinamentos de Jesus Cristo.
Devido a isto, foram todos mortos pela igreja católica na chamada
cruzada Albigense (1208-1229), com 30.000 homens. sendo que o papa
Inocente III mandou matar a todos.
Os albigenses eram também
chamados de cátaros que em grego quer dizer purificação.
Mas havia cristãos junto com eles, disseram ao papa e ele respondeu:
- Mate-os todos. Deus reconhecerá os seus !
Os políticos no mundo sempre usaram as idéias maniqueístas da
seguinte maneira: direita/ esquerda, capitalista/comunista, fiel/ infiel,
raça
superior/raça
inferior,
branco/negro,
ariano/judeu,
belicista/pacifista, reacionário/progressista, etc.
Reagan que foi presidente dos Estados Unidos chamava os soviéticos
como a encarnação do demônio. Bush pai fez o mesmo com Saddam Hussein.
Bush filho diz que o mal está em Osama Bin Laden.
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Por aí se vê que a maneira maniqueísta de pensar é totalmente errada,
pois entre o branco e o preto há infinitas nuances. Existe nuances até no
inferno do poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321).
Karl Popper dizia que “toda vez que o homem quis trazer o céu para a
terra, fez reinar o inferno”. Note como Oliver Cromwell (1599-1658), que
era calvinista fanático na Inglaterra, matou dois terços da população da
Irlanda que era toda católica, chegando até a mandar cortar a cabeça do
rei da Charles I.
Hitler acreditava firmemente que tinha a missão de purificação da
humanidade. Era maniqueísta e tinha escolhido o mal como o seu Deus,
fazendo parte do misticismo do III Reich.
Todas as religiões possuem algo do maniqueísmo:
Religiões
Principio do bem
Zoroastrismo Ahura Mazda ou
Ormuz
Judaismo
Eloim / YHWH
Cristianismo Jeová / Javé
Islamismo
Alá

Principio do mal
Angra Mainyu ou Arimã
Satanás

Lúcifer /Satanás
Shaitan / Satanás

As estorinhas que constam nos gibis, filmes de TV e cinema,
videogames, novelas, etc, sempre há uma luta entre o bem e o mal. Mostram
que o mal está sempre ganhando e somente no último capítulo da novela ou
do último quadrinho do gibi é que o bem vence.
Até em torcidas de time de futebol isto acontece: Palmeiras e
Corinthians. Eu como palmeirense quando vejo o Corinthians jogar, acho que
é o time do mal e logicamente o meu time, o palmeiras é o time do bem.
Qual é a diferença real entre estes dois times de futebol? Nenhuma.
Bin Laden é considerado pelos muçulmanos como um santo e pelos
americanos como um diabo. O ditador Fidel Castro diz sempre que os
americanos são o império do mal e logicamente Cuba é o império do bem.
O maniqueísmo está sempre presente. Os romanos achavam que
estavam levando o bem para o mundo, assim como pensam os americanos
hoje.
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Os espanhóis que colonizaram a América eram considerados demônios
pelos índios, mas achavam que estavam levando o bem aos nativos.
O maniqueísmo é útil em alguns momentos em que se exijam medidas
drásticas e rápidas, que os políticos usam muito bem.

Zoroastro. Pintado mais de 1000anos depois da sua morte.
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Mapa da França, destacando a região do Languedoc e a cidade de Albi no
centro.

