Noter til Japansk religion: Nye religioner, Nye nye religioner og spiritualitet
Det har været nødvendigt at gå uhyre selektivt til værks for at finde tekster til dette kapitel. Dels er
der tale om en lang historie og mange nye og nye nye religioner, dels er de organiserede nye
religioner i dag trængt af en bølge af spiritualitet, hvor den enkelte japaner foretrækker selv, ofte via
internettet, at tage kontakt til spirituelle kredse, uden at binde sig til en organisation. Noget
tilsvarende gør sig gældende i andre lande end Japan, for eksempel Danmark, hvor ”New Age”
vinder indpas på bekostning af etablerede religioner. Naturligvis lægger dette op til en diskussion:
Hvad er det der gør, at moderne mennesker synes at undgå at binde sig til en religion, men hellere
selv vil kombinere sig frem til en personlig religiøs holdning?
Til de etablerede nye og nye nye religioner er tre udvalgt af følgende grunde: Soka Gakkai, som den
mest succesrige med tilhørende international organisation (se også kapitlet ”Japansk buddhisme i
udlandet”, herunder Danmark), Aum Shinrikyo som den bedst berygtede på grund af det kriminelle
giftgas-angreb, og Kofuku no Kagaku som den mest omtalte i dag. Forskelle og ligheder de tre nye
religioner imellem kan undersøges ved hjælp af denne hjemmesides forslag til øvelser og fire Power
Point dias. Desuden er der yderligere tekster og videoer fra andre nye religioner som Mahikari og
Agonshu, samt Links til for eksempel Kofuku no Kagakus hjemmeside (engelsk).
Til spiritualitet findes specielt en video som knytter an til tekst 51: ”Spirituelt marked”.
Øvelser
1. H. Byron Earhart formulerede i 1970 følgende 6 kendetegn for nye og nye nye religioner i Japan:
•
•
•
•
•
•

Eksistensen af en grundlægger af han- eller hunkøn, som har modtaget en hellig åbenbaring
Familien udgøres af både levende og døde, hvorfor forholdet til de afdøde er af afgørende
betydning for de levende
Brugen af renselse, terapi, ritualer og amuletter er kendetegnende – også for nye og nye nye
religioner
Årlige fester, nationalt og lokalt, ofte på grundlæggerens fødselsdag
Religiøs praksis er ikke begrænset til højtider, men religionen er relevant for fremgang i
dagliglivet (genze riyaku ”dennesidig fortjeneste”)
Forbindelse mellem religion og stat, ofte i form af nationalisme

Øvelser:
Undersøg en eller flere nye og/eller nye nye religioner – og vurder om de 6 kendetegn er relevante.
Find selv på nettet en eller flere andre nye og/eller nye nye religioner, læs deres selvfremstillinger
og foretag samme øvelse som ovenfor. Fx Shinnyo-en (udgangspunkt: http://www.shinnyoen.org/)
Tekster vedrørende nye og nye nye religioner i dansk oversættelse kan desuden findes her:
Esben Andreasen & Finn Stefansson: Japans religioner – i fortid og nutid (Gyldendal 1986): Tenrikyo, Itto-en, Soka
Gakkai, Seicho no ie, Rissho kosei kai, Mahikari,
Esben Andreasen, Aasulv Lande og Finn Stefansson: Japan – religioner og livsformer (Gyldendal 1990): Soka Gakkai,
Agonshu,
Esben Andreasen: Religioner i Japan – traditionelt og omkring årtusindskiftet (Systime 2004): Agonshu, Aum
Shinrikyo, Kofuku no Kagaku

