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Ezen ,,óiráni” IZED/ JAZID/ JEZD véd-, őr-(angyal) áll Ahuram-azda nevének AZD végződésében,
(a Magasságos ARAM és az Őr IZED/ JAZID/ JEZD istenek fuziója okán).
Így ARAM-AZD (Ahuramazda) = Magasságos/Égi – Őr/Őrző (lény).
Az Ahuramazda frissen előjött Őr jelentésével egybevág a vele azonosított Assur név Őr
jelentéstartama.28 Íjász alakjaik pedig ismét szkíta húrokat pengetnek.
Mivel a szkíta szó pl. Athénban rendőrt is jelentett, ezen őr mellékjelentése folytán, az AZD = ŐR szó,
ismét csak a szkíta és jász/íjász név tükörfordítása lehet.29 Azd = Őr = Szkíta = Jász(Íjász).
Egybevetések
A kaukázusi népek mitológiai emlékezete szerint az ősiségben, Ahuramazda egyetemes vallási fősége
volt a mérce, így tartották az arámok, a méd-perzsák és az asszírok is, amit Kánaánban magaslati
kultusz néven találtunk meg. A globális szkíta-méd őshagyomány az i.e. VII-VI.sz. környékén
töredezhetett darabjaira, a kortárs nagy gondolkodói, Zoroaszter, Buddha, Laoce, Platon, Pythagoras,
Ezdrás, stb. reformjai által. Bár különféle ágakra szakadt az addig egységes felfogást, de mindnél
megmaradtak a planetáris elemek tiszteletén alapuló markáns kozmológiai jegyek, lényegileg jócskán
összecsengve a zsidók szadduceusi vallásformájával.
A hatalmas területen kimutatható vallási egyöntetűség miatt, egybevethető és további átfedést ad az
Ábrahám korabeli kánaáni/ Zádok/ Cedek30 isten neve Salamon Cádok-ita/Sadduceus31 papi
kasztjával, valamint a babiloni Zedek–iel angyalnak,32 aki állítólag Ábrahámot is tanította.
E Zedek-iel angyal lénye viszont a fenti ,,óiráni” IZED/ JAZID véd-, őr-angyallal33 mutat
vallástörténeti párhuzamot. Mivel az összes fenti, vallási vonzatú névváltozat szoros jelentésbeli és
szóalaki rokonságot mutat, így jogosan vonhatóak azonosságba! Sőt láthatóan benne foglaltatik
Ahuram-azda/ Haram-azd/ Aram-azd = Szent/ Égi/ Felséges-Őr/ Isten nevében is.34
A kánaáni Cedek/ Zádok, a babiloni Zedekiel valamint óiráni Ized angyali (isteni) alakok
vallástörténeti rokonsága alapján, még az i.e. VI.sz.-ban is eredendő zsidó-arámi-méd-perzsa vallási
rokonsággal számolhatunk. Ez esetben érthetővé válik, hogy a zsidók miért tekintették messiásnak a
perzsa Cyrus-t, aki hazaengedte templomot építeni a zsidókat. Ugyanis Zoroaszter ekkoriban hozta be
a templomépítés szokását, mert a ,,tűztisztelő” Perzsiában addig csak a magaslatokon, a szabad ég alatt
égett a szent tűz.

28 Szarecer, (akkád: sar uszur, ’óvja a királyt’) …..Sesbaccár (babiloni: ’Samas őrizze az apát’) Samas+aba+accár (assur) =
napisten-apát-őrizze, vagyis ussur/asur = Őrző jelentésű. (Bibliai Lex 1989)
29 Lásd Ógörög-Magyar Szótár, (Akadémiai kiadó Bp. 1990) szkíta címszavát.
30 Lásd Bibliai Lexikon (1989) Cádok címszavát
31 A SZADDUCEUSOK újhéberben CEDUKIM, CADOKITÁK, (Révai Lex) … Cádok: -Salamon felépítteti az első
templomot, és a hatalomra jutását segítő, Áron fia, Eleazártól származó Cádok papot rendeli a templom szolgálatára, aki
végül a cádokita papi rend őse lett. …. -A szadduceus ,,pártbeliek” Cádokról nevezhették el magukat, és Salamon idejétől
kezdve ők álltak a templomi papság élén. Írva van még: hogy Cádoktól eredő papi családokból kerültek ki az addigi főpapok.
.. Herbert Haag, Bibliai lexikon, (Apostoli Szentszék Könyvkiadója Bp. 1989) Cádok és Szadduceus
32 Úgy látszik hogy a’ Babyloniai fogság elött a’ Zsidók egy Angyalnak nevét sem tudták. A’Talmudisták azt mondják, hogy
ők azoknak neveiket Babylonból hozták. Amint a Rabbinusok beszéllik, a Patriarcháknak tanítójik, az Angyalok voltak.
Adamot Raziel, Semet Irphiel, Abrahamot Zedekiel, Isákot Raphael, Jákobot Seliel, Jofefet Gabriel, (Broughtonnak a
religióról való históriai Lexikona, 1798 Komárom,) Angyal
33 Az Őrző Angyalról világosan emlékezik az Ó Testamentom. A ’ Zsoltárok úgy írják le az Angyalokat, mint az igazaknak
Órzőjiket. (Broughtonnak a religióról való históriai Lexikona, 1798 Komárom,) Angyal
34 A mai ,,mazdaizmus” kifejezés elején álló M olyan, mint az iszlámot követőt jelentő Muszlim szónál is előfordul.

