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ABSTRACT

Nordenstorm, L. Ômotos mission på esperanto. En japansk ny religion i för-
ändring från kiliastisk Maitreyaförväntan till religionsdialog. (The Ômoto-
Mission in Esperanto. A Japanese new religion changing  from chiliastic Ma-
itreya-awaiting to religious dialogue.) Esperantoförlaget/Eldona Societo
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The Japanese new religion Ômoto was founded in 1892 by DEGUTI Nao. In
1922 and 1923 three Bahá’í-missionaries visited the co-founder DEGUTI
Onisaburô. He was very impressed by their use of the international artificial
language Esperanto. After that Ômoto accepts the idea that Esperanto is the
best international language, much easier to learn than other languages. From
1923 many omotoists learn Esperanto.

During the period 1925-1932 Ômoto had a mission in Paris. A few mis-
sionaries published the paper Oomoto Internacia and travelled around Euro-
pe. They used Esperanto and tried to found local clubs in Europe. Many Eu-
ropean esperantists were interested in Ômoto, but only a few really understo-
od its message that Japan had to have an important role in the world as a
bridge between the materialist West and the spiritualist East.

After severe persecutions by the Japanese government in 1935-1942,
Ômoto continued to teach and use Esperanto in 1950, but now Ômoto doesn’t
try to spread the religion itself around the world, but instead it should have a
good influence, when it spreads its sacred writings, promotes art, the use of
Esperanto and the idea of a world federation and dialogue between religions.
Since 1997 Ômoto publishes its sacred writings in Esperanto-translation.

Maitreya (jap. Miroku) is an important notion in the Ômoto-mission. Un-
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Förord

Det är en Guds nåd att jag  haft möjlighet att skriva den här avhandlingen. Vägen fram till
färdig avhandling har varit lång och spännande. Många människor har under vägen varit ett
ovärderligt stöd för mig. När jag berättar om hur min avhandling kommit till vill jag samtidigt
tacka dessa.

Som fjortonåring hittade jag en lärobok i esperanto på Kiruna stadsbibliotek. Jag blev
snabbt fascinerad av ”världens lättaste språk” och om tanken att det skall vara ett ”allas andra
språk”. Sedan jag lärt mig språket upptäckte jag snart att den japanska religionen Ômoto gav
ut en tidning på esperanto.  Som student i Uppsala hade jag förmånen att få vara med i
gemenskapen Esperanto-Societo de Upsalo. (Uppsala kan för övrigt vara stolt över världens
andra esperantoklubb startades just i Uppsala.) Sedan jag börjat studera religionshistoria skrev
jag en uppsats om ”Heliga språk i religionernas världar”. Professor Jan Bergman
uppmuntrade mig att söka in på forskarutbildning, vilket jag gjorde 1984. Forskarutbildningen
genomgick jag parallellt med andra studier och arbete. Jag hade förmånen att få tentera
litteraturkurserna för Jan Bergman. Jag minns honom för hans oerhörda engagemang, hans
inställning att aldrig ta någonting för givet, utan att pröva alla möjliga hypoteser och för hans
oerhörda respekt för alla religioner. Sedan jag gift mig och jag och min hustru fått vårt första
barn insåg jag att jag inte under den närmaste tiden skulle ha möjlighet att skriva någon
doktorsavhandling. Jag skrev därför - under Jan Bergmans ledning - licentiatavhandlingen
”Dödande av människor vid begravningar. Fornskandinaviskt begravningsritual i komparativ
belysning.” Den var klar 1991 och publicerades i förkortad form i Fornvännen 1994.

Under 1990-talet släppte jag aldrig helt och hållet tanken på att skriva en doktors-
avhandling. Flera av mina vänner lät mig inte heller glömma bort avhandlingsplanerna,
eftersom de i tid och otid frågade när avhandlingen skulle bli klar. Någon gång 1999 började
jag att tänka tanken att skriva om Ômoto och denna religions mission på esperanto. Eftersom
professor Jan Bergman pensionerats och tyvärr avlidit snart efter detta, tog jag kontakt med
professor Peter Schalk, som dessutom i egenskap av buddhism- och sydasienkännare låg
närmast till att handleda ett avhandlingsarbete om Ômoto. Peter Schalk har redan från min
första telefonkontakt varit uppmuntrande och entusiastisk. Hans djupa kunskap och varma
humor har ständigt inspirerat mig.

Under hösten 2000 behövde jag ta ledigt en tid från mitt ordinarie arbete för att lägga
grunden för avhandlingen. Under fyra månader lät min arbetsgivare Bodens kyrkliga
samfällighet mig ha ledigt med en del av lönen i behåll. Under denna tid fick jag en ovärderlig
hjälp av Bodens stadsbibliotek med ett stort antal fjärrlån. Professor Ulrich Lins i Tokyo, som
själv skrivit en avhandling i historia om Ômoto, bidrog under denna tid med många goda råd.
En stor glädje för mig var det att också Ômotos fjärde andliga ledare DEGUTI Kiyoko skrev
ett uppmuntrande brev till mig. Någon månad senare avled hon dessvärre.

I oktober 2000 besökte jag Universala Esperanto-Asocio i Rotterdam, där jag under några
dagar sökte igenom Biblioteko Hector Hodler och fann en hel del material som Ômoto gett ut
på esperanto. Medarbetarna vid UEA var mycket hjälpsamma och Simo Milojević upplät med
stor gästfrihet ett rum i sin bostad till mig under min tid i Rotterdam.

De tidskriftsnummer från 1930-1935 som saknades i Rotterdam fanns i Internationales
Esperanto-Museum der Österreichischen Nationalbibliothek, Sammlung für Plansprachen, där
Helga Farukuoye stod till tjänst med kopior av artiklar ur Oomoto och Oomoto Internacia.

I september 2001 gjorde jag en resa till Japan både för att studera japansk religion och
kultur i allmänhet och för att lära känna Ômoto i Kameoka och Ayabe. Resan blev desto
roligare eftersom min vän Olof Norberg följde med mig. Vi såg otaliga tempel och
helgedomar, men är förvissade om att det finns många kvar som vi inte såg. Ômotos
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medarbetare och medlemmar tog emot oss med stor gästfrihet, och tog sig tid för ingående
diskussioner om Ômotos lära med mig. Med risk för att glömma någon vill jag ändå nämna
TAKANO Haruki, NISINAGA Atsusi, HAZAMA Hirotomi, HUGIMOTO Tatuo, SAITÔ
Hirosi och MAEDA Sigeki. SAITÔ Hirosi har senare också hjälpt mig att kontrollera
translittereringen av de japanska ord som finns i avhandlingen. (Eventuella fel som återstår
beror dock med all säkerhet på mig.)

Under vårterminen 2002 har jag av Uppsala universitet fått en forskartjänst på fyra
månader, vilket har gjort det möjligt för mig att ta ledigt från mitt ordinarie arbete och slutföra
avhandlingsskrivandet. Jag är också tacksam över ett stipendium från Margot och Rune
Johanssons stiftelse. När jag har tagit ledigt från mitt arbete har mina arbetskamrater fått bära
en ökad arbetsbörda. Vid det sista seminariet där min avhandling tog upp fick jag värdefulla
kommentarer av prof. Aasulv Lande från Lund och av Lena Roos m.fl. Den engelskspråkiga
sammanfattningen är granskad av Meirion Hughes vid Luleå tekniska universitet. En stor
hjälp för mig har mina föräldrar Eliud och Sonja Carlsson varit, bland annat genom att de
ägnat så mycket tid åt våra barn, och genom att min mor korrekturläst avhandlingen. Alla de
som jag nämnt och många andra som jag glömt är jag skyldig ett stort tack. Främst vill jag
dock tacka min kära hustru Kajsa och mina barn Nils, Petter, Karl, Matilda och Olof för deras
tålamod med mig under mitt avhandlingsskrivande.

Boden, 8 april 2002

Leif Nordenstorm
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1 Inledning

1.1 Utgångspunkt

I mars 1924 publicerade Universala Esperanto-Asocios (sv. Världsesperantoförbundet)
tidskrift Esperanto i Genève artikeln Oomoto – Nova spirita movado en Japanujo (Ômoto –
en ny andlig rörelse i Japan).1 Till följd av detta anlände en större mängd brev till Ômotos
huvudkontor i Ayabe i Japan. Många som hade läst artikeln ville ha mer information om
rörelsen. För att kunna tillmötesgå de intresserade inrättade Ômoto Fremdlanden-Propaganda
Oficejo (Propagandakontoret för utlandet) i Ayabe, som i november 1924 gav ut den
fyrtiosidiga boken Oomoto, La Nova Spirita Movado. Denna bok och den Parismission som
Ômoto inledde 1925 var inriktad på att presentera rörelsens ledare DEGUTI Onisaburô som
Messias och världens frälsare, som fullbordar profetior i olika religioner. I boken skrivs bl.a.:

”Det är inte konstigt, att hundratusentals omotoister är förvissade om att den tiden kommer, då mänskligheten
i världen kommer att dyrka honom [Ômotos medgrundare Onisaburô] som den Sanne Frälsaren.”2

”[Rörelsens] skapare DEGUTI Nao fick en manlig själ, trots att hon till kroppen var en kvinna, och utförde
Johannes [döparens] funktion. (---) Ledaren DEGUTI Onisaburô får en kvinnlig själ, trots att han till kroppen
är en man och fyller Kristi funktion.”3

På så sätt vill man visa att DEGUTI Onisaburô uppfyller profetior inom kristendomen. Man
räknar också upp nio egenskaper (se s. 169) som den kommande Frälsaren skall ha enligt ”den
nya religionen i Persien”, alltså Bahá’í, och anger att omotoisterna är fast förvissade om att
herr DEGUTI Onisaburô har just de nio ovan förtecknade egenskaperna.4 Ômoto kan under
denna period beskrivas som en kiliastisk rörelse, alltså en rörelse som menar att vi lever i den
yttersta tiden, då ett gudsrike snart skall inträda på jorden.

Budskapet i Ômotos mission vad gäller förhållandet mellan olika religioner och DEGUTI
Onisaburôs roll kom med tiden att kraftigt förändras. Vid den interreligiösa konferensen
Prayer Offering and World Religious Forum i Ayabe 4-5 november 1993 sade Ômotos
rådgivare DEGUTI Kyôtarô i sin inledningsföreläsning:

”Gud har till religionsgrundarna gett läror i enlighet med tidens och nationens anda. Religionen i ett land
eller i en etnisk grupp behöver inte nödvändigtvis vara lämplig för andra länder och folk. (---) Guds gränslösa
välde kan inte manifesteras genom en enda människa. Det är hela mänskligheten, Guds barnaskara, som kan
möjliggöra det väldet, när vi samarbetar, när vi verkligen tror på religionernas samstämmighet och på
principen att alla religioner kommer från samma källa, och när vi alla ber tillsammans i harmoni.”5

Även om man tar hänsyn till att de förstnämnda citaten är hämtade ur en propagandaskrift och
det sistnämnda ur ett föredrag på en interreligiös konferens, kan man konstatera att en
förskjutning har ägt rum i rörelsens lära. Framför allt under tiden 1924-1935 var Ômoto en
internationellt missionerande religion som publicerade böcker och tidningar på esperanto för
att budskapet att DEGUTI Onisaburô är ”den Sanne Frälsaren” skulle spridas utanför Japan. I
dessa böcker och tidningar publicerades långa utdrag ur Naos och Onisaburôs verk som utgör
Ômotos heliga skrifter.

                                                
1 Hideo JAGI, ”Oomoto – Nova spirita movado en japanujo”, Esperanto, N-ro marto, 1924.
2 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 9.
3 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 27.
4 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 31-32.
5 DEGUCHI Kyotaro, ”Baza Prelego por la Unua Kunsido, Por la eterna prospero de homaro kaj tero”, OO, 436,
1994, s. 14-21.
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Från och med 1954 sker en tydlig omsvängning. I tidskriften Oomoto på esperanto
publiceras endast undantagsvis översättningar av Naos och Onisaburôs verk. I praktiskt taget
varje nummer publiceras nu DEGUTI Hidemarus verk, som har en allmänmänsklig, icke
missionerande karaktär.

Bilden att DEGUTI Onisaburô är en frälsare med en unik uppgift kvarstår självfallet hela
tiden i de heliga skrifterna. Detta budskap kompletteras dock med det som DEGUTI Kyôtarô
ger uttryck för i ovanstående uttalande. Om mänskligheten tror på religionernas
samstämmighet, gemensamma ursprung och genomför gemensam tillbedjan (jap. kyôdô
reihai), kommer Guds gränslösa välde att manifesteras.

Från och med 1997 börjar Ômoto åter att publicera sina heliga skrifter i en ”internationell
version” på esperanto, för att göra dem tillgängliga för omotoister i andra länder och för att
denna version skall användas för andrahandsöversättningar till andra språk. Den
internationella versionen består av ett medvetet gjort urval av skriftställen, som bedöms som
relevanta för icke-japaner. Detta kan tyda på att Ômoto än en gång kommit in i en mer aktiv
missionsfas.

1.2 Tidigare forskning om Ômoto

1.2.1 Västerländsk forskning om rörelsens uppkomst, historia och lära

Ômoto är bristfälligt utforskat i västerlandet. Några avhandlingar kan dock nämnas. Ulrich
Lins har i sin avhandling i historia Die Ômoto-Bewegung und der radikale Nationalismus in
Japan behandlat förbindelserna mellan Ômoto och ultranationalismen 1920-1935. I denna har
han påvisat hur Ômoto växte fram som en grupp i en ”gettotillvaro” kring grunderskan Nao,
och hur Onisaburô utvecklade Ômoto till en radikalshintoistisk rörelse som krävde en
expansiv utrikespolitik, men som kom på kollisionskurs med staten eftersom den med sin
effektiva propagandaapparat arbetade för ”verklig enhet mellan Kejsare och folk” och krävde
skattesänkningar för bönderna så att regeringen fruktade uppror.6

Brigitt Bernegger sammanfattar rörelsens historia och beskriver sedan drag i dess lära och
orsakerna till dess stora intresse för konsten som en del i förverkligandet av det jordiska
paradiset i ”Ômoto-kyô - die Lehre vom grossen Ursprung”. Historische, religionsphilo-
sophische und kunstgeschichtliche Aspekte. Hon tycker sig se ”en dubbelaspektig grund-
struktur i läran”, vilket medför att rörelsen samtidigt kan tillämpa mystikt försjunkande
(meditation) och vara politiskt aktiv, och förklarar detta med att rörelsen är grundad av två
personer, en kvinna och en man. Bernegger visar också på ett förtjänstfullt sätt hur Ômoto
förskjuter tyngdpunkten i interpretationen av skrifterna och därför blir mycket flexibel när de
yttre förhållandena förändras. Ett exempel på denna förskjutning är den mellan partikularism
och universalism, där universalismen allt mer tagit över efter andra världskriget. Hon
beskriver också Ômotos lära och berör därvid såväl världsbilden, människosynen och den
religiösa vägen, med utgångspunkt från begreppen ’ande’, ’kropp’ och ’kraft’. Bernegger
utgår från japanskspråkig litteratur och gör ingående etymologiska förklaringar av termer i
Ômotos lära.

De resultat hon kommer fram till, visar att den lära som presenteras i japanskspråkig
litteratur är en mer komplicerad sådan, än den som framträder i missionerande litteratur på
esperanto. Bernegger försöker att beskriva Ômotos universum i schematisk framställning i sju

                                                
6 Ulrich Lins, Die Ômoto-Bewegung und der radikale Nationalismus in Japan (München Wien: R. Oldenbourg
Verlag, 1976).
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mer eller mindre komplicerade figurer.7 Det är givetvis svårt att uttrycka en världsbild
schematiskt, eftersom en sådan inte behöver vara logiskt sammanhängande och dessutom kan
förändras med tiden.

Ett populärvetenskapligt arbete är Frederick Franck som i An encounter with Oomoto,
”The Great Origin”, a faith rooted in the ancient mysticism and the traditional arts of Japan,
framför allt intresserar sig för de konstnärliga aspekterna av religionen.8

Emily Groszos Ooms placerar i Women and Millenarian Protest in Meiji Japan, Deguchi
Nao and Ōmotokyō, religionens grundare DEGUTI Nao, hennes liv och lära, i en bred
historisk kontext och ser särskilt på hur hennes erfarenheter som kvinna påverkat Ômoto.9

Ômoto nämns givetvis i många samlingsverk om japanska religioner eller om nya japanska
religioner. Ingen av dessa böcker gör dock någon närmare studie av Ômotos mission på
esperanto.10

Japanska forskare har under de senaste årtiondena börjat intressera sig för de nya
religionerna i en allt högre utsträckning. Resultaten publiceras vanligtvis på japanska, i ett
fåtal fall även i översättning till tyska, engelska eller franska. Eftersom jag inte behärskar
japanska har det inte varit möjligt för mig att använda de japanska skrifter som inte finns
översatta. I standardverket Neureligionen: Stand ihrer Erforschung in Japan, Ein Handbuch
nämns ett flertal arbeten på japanska där Ômoto behandlas.11

I detta sammanhang bör även Kyojin DEGUTI Onisaburô, DEGUTI Kyôtarôs biografi om
Onisaburô nämnas. Den finns även i såväl fransk som engelsk översättning.12

1.2.2 Forskning om Ômotos mission

’Mission’ används i detta arbete såväl om Ômotos mission i Japan, utomlands bland japaner
och Japanättlingar, samt bland icke-japaner.13 Med den definitionen kan Ômotos mission delas
upp i olika målgrupper:
(1) Missionen till japaner boende i Japan. Denna är delvis utforskad. Nancy Stalker har i sin

uppsats Exhibiting Spirituality: Ômotokyô and Visual Technologies of Proselytization in
the early Showa period behandlat hur Ômoto under Taisyô- och Syôwaperioderna
medvetet använde visuella tekniker som utställningar, foto och film för mission.14

                                                
7 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô – die Lehre vom grossen ursprung”, historische, religionsphilosophische und
kunstgeschichtliche Aspekte (Zürich: Offset Käser 1987) s. III, 7, 9, Tafel 2-8.
8 Frederick Franck, An encounter with Oomoto, ”The Great Origin”, a faith rooted in the ancient mysticism and
the traditional arts of Japan (West Nyack, N.Y.: Cross Currents, 1975).
9 Emily Groszos Ooms, Women and Millenarian Pritest in Meiji Japan, Deguchi Nao and Ōmotokyō, Cornell
East Asia Series No. 61 (Ithaca, New York: Cornell University East Asia Program, 1995).
10 Bland dessa kan t.ex följande nämnas: Lande Aasulv, Japans religionar (Oslo: Det Norske Samlaget, 1990);
Offner, Clark B., Modern Japanese Religions: with Special Emphasis Upon Their Doctrines of Healing. Leiden,
1963.
11 INOUE Nobutaka, KŌMOTO Mitsugi, SHIOYA Masanori, SHIMAZONO Susumu, TSUSHIMA Michihito,
NISHIYAMA Shigeru, YOSHIHARA Kazuo & WATANABE Masako, Neureligionen: Stand ihrer Erforschung
in Japan. Ein Handbuch. Übersetzt und herausgeben von Johannes Laube (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag,
1995).
12 DEGUCHI Kyotaro, The Great Onisaburo Deguchi (Tokyo: Aiki News, 1998).
13 Bland kristna kyrkor används ibland ordet ”evangelisation” när det gäller missionen bland icke-kristna i det
egna landet, eller bland döpta icke praktiserande kristna. Ordet ”evangelisation” förefaller alltför bundet just till
kristendomen, för att kunna användas om Ômotos mission i Japan, trots att Ômoto använder ordet evangelio om
sitt eget budskap. Mission används därför om mission såväl inom Japan, som bland japaner, japanättlingar och
icke-japaner utanför Japan.
14 Nancy Stalker, Seeing is Believing: Omotokyo and Visual Technologies of Proselytization in the Early Showa
Period (Opublicerat manuskript, 2000).
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(2) Missionen till japaner och japanättlingar boende i utlandet, främst i Brasilien15 och
Filippinerna. Det är okänt om just denna har utforskats. Ett antal arbeten om andra nya
japanska religioner utanför Japan har dock utkommit på 1990-talet.

(3) Missionen i Manchuriet, Mongoliet och på Taiwan, alltså i områden som var ockuperade
av Japan eller angränsande till dessa 1920-1935. Denna har undersökts av mongoliskan Li
Narangoa, verksam i Köpenhamn. I Narangoa avhandlingen Japanische Religionspolitik
in der Mongolei 1932 – 1945. Reformbestrebungen und Dialog zwischen japanischem und
mongolischem Buddhismus.16

(4) Aizen-kais mission i Oceanien, Sydasien och Afrika efter Andra världskriget.
(5) Missionen på esperanto, riktad till esperantotalande främst i västerlandet.
(6) Missionen genom konstkurser och konstutställningar.

Det förefaller som om de tre sistnämnda missionsmetoderna inte har blivit vetenskapligt
utforskade. Det ovan nämnda standardverket Neureligionen: Stand ihrer Erforschung in
Japan, Ein Handbuch nämner dock ett antal arbeten på japanska, som inte har kunnat
användas i denna avhandling, men som givetvis kan innehålla vissa uppgifter om Ômotos
arbete med esperanto.

1.2.3 Tidigare forskning om Ômotos mission på esperanto

Ulrich Lins är den som mest ingående har behandlat Ômotos engagemang för och genom
esperanto. Han ser detta som en följd av rörelsens svängning 1921 från främlingsfientlighet
och väntan på ett krig mellan Japan och omvärlden mot universella ideal. Onisaburô såg det
nu som sin uppgift att förklara för japaner och utlänningar att de är bröder och systrar.
Onisaburô inspirerades för detta av kontakterna med den kinesiska religionen Tao Yuan och
av Bahá’í. Den sistnämnda bidrog också till att Ômoto började använda esperanto. Ômotos
mission på esperanto i Europa förmedlade budskapet att Europas materialism måste förenas
med Asiens andlighet. Om balans uppnås mellan dessa uppstår harmoni. Denna förening har
redan uppnåtts i Japan, varför en ny perfekt civilisation kan uppstå där. Japans nationella
mission är kamp för internationell fred. När alla människor följer Onisaburôs lära och lägger
bort rashat och religiös fanatism, så kommer klasskamp och krig att ta slut, och hela
mänskligheten inträda i den eviga fredens tidsålder.

Lins konstaterar också att Ômotos mission i Europa inte ledde till några framgångar vad
gäller övertygade anhängare. I Japan anslöt sig människor till Ômoto, eftersom de förstod
budskapet och eftersom det fanns en social gemenskap att ansluta sig till. I Europa upplevdes
budskapet som oklart. Människor skulle samla sig kring Onisaburô; sedan skulle det bli fred.
Inte heller fanns det några församlingsgemenskaper att ansluta sig till. Därför uteblev
framgångarna.17 När Paris-kontoret stängdes 1932 berodde det på brist på pengar, men också
på uteblivna framgångar och på att Ômotos representanter fick möta kritik från européer om
Japans handlande i Manchuriet. Onisaburô hade också ändrat inställning till esperanto. Det
skulle vara ett medel för Ômotos propaganda i utlandet. Däremot skulle japanska vara
världsspråket, eftersom det var på japanska som gudarna talade.18

                                                
15 Under de första årtiondena på 1900-talet tog japaner som flyttade till Brasilien med sig sin Ômoto-religion.
Många fortsatte att utöva sin religion i hemmet, där de byggde ett Ômoto-altare, trots att de inte hade kontakt
med andra Ômoto-anhängare. Senare har Ômoto organiserat en filial i Brasilien. Källa: Benedicto Silva,
”Oomoto en Brazilo, Ekscitante la flamon de Oomoto”, OO, jan.-dec., 1985, s. 13-15.
16 Li Narangoa,  Japanische Religionspolitik in der Mongolei 1932 – 1945. Reformbestrebungen und Dialog
zwischen japanischem und mongolischem Buddhismus (Wiesbaden: Harrassowitz, 1998).
17 Ulrich Lins, Die Ômoto-Bewegung…, s. 122-132.
18 Ulrich Lins, Die Ômoto-Bewegung…, s. 183.
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Brigitt Bernegger konstaterar kortfattat att esperanto togs i bruk under inflytande av
Bahá’í, men förlorade sin roll i Ômoto under 1930-talet då Ômoto var ultranationalistiskt,
samt att esperanto åter används sedan 1950 under mottot ”En Gud, en värld, ett språk”, men
att även engelska började användas i propagandan 1956 på grund av det amerikanska
inflytandet efter kriget.19

MIYAMOTO Masao har i Historieto de la Japana Esperanto-Movado redogjort för hur
esperanto spreds i olika sammanhang i Japan bland annat bland socialister och i Ômoto. Han
har dock inte berört Ômotos mission eller lära.20

Lins och Berneggers slutsatser om Ômoto och esperanto är i och för sig helt riktiga, men
inte tillräckliga för att klargöra esperantos roll i Ômoto. Vare sig Bernegger eller Lins
behandlar esperantos roll i Ômoto under perioden efter 1950. Lins, vars avhandling är en
avhandling i historia, inriktar sig självfallet också på att behandla Ômoto och dess
Europamission ur ett historiskt perspektiv.

Det historiska perspektivet ger dock inte någon heltäckande bild. För att få en sådan måste
man också se Ômotos mission som en följd av en religiös övertygelse. Sedan allt fler böcker
om asiatiska religioner publicerades i Europa och Nordamerika under 1800-talet och i
synnerhet efter religionernas världsparlament i Chicago 1893, ökade intresset för asiatiska
religioner i västvärlden. De japanska nya religionerna kunde också se hur kristna och Bahá’í-
missionärer började verka i Japan. Förutom Ômoto började också andra japanska religioner
att missionera i västvärlden, t.ex. Tenri-kyô.21 Mellan dessa missioner och Ômotos mission
finns både likheter och skillnader. Den version av Ômotos lära som presenterades i väst var
inte densamma som presenterades hemma i Japan. Den här avhandlingen kommer att ta upp
dessa sidor av Ômotos mission på esperanto, som inte behandlats av Lins eller Bernegger.

1.3 Uppgift, avgränsningar och metod

1.3.1 Uppgift

Syftet med denna avhandling är:
(1) att undersöka Ômotos syfte med att använda esperanto;
(2) att redogöra för den mission som Ômoto aktivt utövat på esperanto genom utsändande av

missionärer, utgivning av böcker och tidskrifter, anordnande av informationsmöten och
konstkurser;

(3) att ställa denna mission i relation till Ômotos allmänna utveckling, t.ex att utreda orsaker
till att missionsmetoder och budskap har varierat;

(4) att utreda viktiga teologiska begrepp i Ômotos lära, så som de har presenterats i
missionssammanhang, särskilt vad gäller betydelseskiftningar;

(5) att utreda hur Ômoto lyckas kombinera den dogmatiska tron på att Nao och Onisaburô har
kommit med den sista uppenbarelsen i sina skrifter och att Ayabe och Kameoka är heliga

                                                
19 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 14-15. På ståendet att Ômoto började använda engelska 1956 på grund av
amerikanskt inflytande efter kriget är felaktigt. Oomoto, la Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-
Propaganda Oficejo, 1924) kom även i en engelskspråkig utgåva, Oomoto, The New Spiritual Movement i Japan
(Ayabe, Oomoto Propaganda Bureau, 1925?), liksom Oomoto Internacia¸ publicerade artiklar på olika språk,
bl.a. svenska. Som kiliastisk missionerande rörelse sökte Ômoto sprida sin lära på olika sätt.
20 MIYAMOTO Masao, Historieto de la Japana Esperanto-Movado (Osaka: KLEG, 1977).
21 Tenri-kyô började planera utlandsmission i slutet av 1800-talet. Den kom igång i Korea 1909, i Manchuriet
1913, senare i Taiwan, Mongoliet, Sibirien och Kina. Från 1926 påbörjades mission i Förenta staterna (Hawaii
och fastlandet) samt i Brasilien. Källa: Tenrikyo Overseas Department, Proclaiming the Joyous Life thoughout
the world,
http://www.tenrikyo.or.jp/en/links/omd.html
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platser med viktiga roller i uppenbarelsens budskap, med synen att alla religioner kommer
från samma källa och att ’gemensam tillbedjan’ är en förutsättning för att ”Guds gränslösa
välde” skall kunna manifesteras.

1.3.2 Avgränsningar

Avgränsningen av uppgiften är mycket tydlig, genom att syftet är att undersöka hur Ômoto
bedriver mission på esperanto, vad syftet med detta är, vilket budskap som sprids och hur
detta har förändrats. Tidsramarna för undersökningen är från 1923, då Ômoto började
använda esperanto aktivt, till år 2001.

En avgränsning vad gäller språket är att det material som skall undersökas är det material
som Ômoto har publicerat på esperanto och annat material som kan belysa Ômotos
verksamhet på esperanto. En nödvändig bakgrund för att förstå Ômotos verksamhet och
esperantoversionen av rörelsens lära är självfallet Ômotos mission, verksamhet och
läroutveckling i Japan. Kunskaper om detta hämtas från befintlig forskning. Det är alltså inte
meningen att någon källforskning skall bedrivas om den verksamhet som Ômoto bedriver på
japanska i Japan.

Det är alltså inte heller meningen att undersöka hur Ômoto missionerar bland japaner och
Japanättlingar i Brasilien eller på Filippinerna, eller hur Ômotos sekulära avdelning
Universala Homama Asocio bygger upp ett nätverk med filialer, inriktade på bistånd och
religionsdialog, i Asien och Afrika. Syftet med denna verksamhet är till stor del annorlunda
än verksamheten på esperanto.

1.3.3 Metodfrågor

De primära källorna för den här avhandlingen är i första hand skriftligt: böcker, tidningar och
nätsidor på internet som Ômoto publicerat på esperanto. Dessutom tillkommer den
verksamhet som rörelsen bedriver på esperanto, utomstående iakttagares rapportering av dessa
aktiviteter, samt intervjuer med omotoister som jag genomfört.

En fråga som dykt upp under utarbetandet av avhandlingen är hur de utdrag ur heliga
skrifter som publicerats av Ômoto på esperanto skall bedömas i tidshänseende. En möjlighet
är att se dem som ett uttryck för den version av läran som gällde när de kom till och/eller
publicerades på japanska. En annan möjlighet är att se dessa utdrag som uttryck för det
budskap som Ômotos utlandsmission ville framföra till västerlänningar vid en viss tidpunkt.
Vid analysen av materialet måste man givetvis ta hänsyn till båda dessa synsätt.

Material på japanska kommer inte att användas i denna forskning, eftersom syftet för
avhandlingen är just att beskriva den mission som Ômoto bedriver på esperanto. Japanskt
material har används av tidigare nämnda forskare, som också har redogjort för Ômotos
utveckling inom Japan.

En viktig principfråga är frågan om hur en forskare förhåller sig till ”synkretistiska”
religioner av Ômotos typ. Många religionshistoriker tvekar numera att använda benämningen
”synkretistisk” för religioner som uppstått genom blandning av element från andra religioner.

En orsak till detta är möjligen att man blivit mer och mer medveten om att ingen religion
uppstår i ett religiöst tomrum, och att det därför i alla religioner finns element från andra
religioner. Det går t.ex. att se såväl många likheter som många skillnader mellan de japanska
nya religionerna. Hamrin har t.ex. sett likheter mellan Tenri-kyô och Tensyô-kôtai-zingû-kyô,
och förklarar det med att Tenri-kyô antingen har varit en förebild för Tensyô-kôtai-zingû-kyôs
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grundare KITAMURA Sayo, och/eller med att båda har påverkats av Zyôdo-sinsyû-
buddhismen.22

Att spåra läroinnehållet i t.ex. Ômotos lära och de olika beståndsdelarna i en religions riter,
skulle säkert leda till många intressanta iakttagelser. Det finns dock en risk att forskaren
intresserar sig för de olika beståndsdelarnas ursprung så mycket att han glömmer att den nya
religionen utgör en helhet.

Om man beskriver t.ex. Ômoto som en ”synkretistisk religion” måste man vara medveten
om att alla religioner, alltså även de stora världsreligionerna som judendom, kristendom,
buddhism och islam, innehåller element från andra religioner. Om man ändå använder
begreppet ”synkretistisk” är det i så fall för sådana religioner, i vilka lånen från andra
religioner framträder mycket klart. Ômoto är ett exempel på en sådan religion, eftersom den
uppkommit för så pass kort tid sedan att det är lätt att spåra inflytandet till givarreligionerna,
och eftersom Ômoto aldrig har motsatt sig att man talar om inflytande från shinto, buddhism,
kristendom, Bahá’í, homaranismo och swedenborgianismen.23 Flera av dessa religioner eller
kända begrepp från dessa nämns för övrigt i Ômotos heliga skrifter. I den här avhandlingen
kommer jag att i vissa fall nämna varifrån de olika beståndsdelarna i Ômotos lära har hämtats,
eftersom detta underlättar förståelsen av Ômotos budskap mot den samhälleliga och religiösa
bakgrund där religionen uppkommit. Jag gör dock inte anspråk på att fullständigt spjälka upp
Ômotos lära på dess olika beståndsdelar.

En annan orsak till att forskare ibland har tvekat att använda begreppet ”synkretistisk” är
att det kan ligga en värdering i ordet. Att en religion är synkretistisk har ibland uppfattats som
att den är ”oäkta”. Om man är medveten om att alla religioner, som redan sagts, är mer eller
mindre synkretistiska, bör det inte finnas någon risk för att man nedvärderar en religion för att
dess synkretism ligger i öppen dager.

Särskilt viktigt att komma ihåg är att en synkretistisk religion lika väl som en gammal
religion kan vara en sammanhängande helhet som ger en grupp människor svar på livets
frågor.

Ett parallellexempel från språkens värld är esperanto och andra ”konstgjorda språk”, som
egentligen inte är mer ”konstgjorda” än etniska24 språk som svenska, engelska och japanska.

Det händer att såväl språkvetare som människor i allmänhet gör sig lustiga över att de
känner igen ord från olika språk i esperanto. Om man betänker att svenska innehåller en stor
del tyska ord, engelska en stor del skandinaviska och franska ord och japanska en stor del
kinesiska ord, är esperanto inte mer blandat en dessa etniska språk. Inte heller esperantos
grammatik är en mans verk. Ludvig Lazar Zamenhof skapade inte esperantos grammatik ur
intet, utan lånade beståndsdelarna från andra språk som t.ex. latin, ryska och hebreiska. Hur
t.ex. det fornindoeuropeiska språket eller japanska fått sin grammatik är däremot dolt i
historiens dunkel. En eller flera enskilda personer måste ha haft ett stort inflytande. Liksom
”synkretistiska” religioner snarare är ”religioner med synlig synkretism” är ”konstgjorda”
språk snarare ”språk, vars tillkomsthistoria är känd”. Den enda helt uppenbara skillnaden
mellan ”konstgjorda” och ”etniska” språk är egentligen att skriftspråket är primärt och
talspråket sekundärt i de konstgjorda språken, under det att det motsatta förhållandet råder i
de ”etniska” språken. Orsakerna till att vissa människor känner olust inför vad de uppfattar
                                                
22 Tina Hamrin, Dansreligionen i japansk immigrantmiljö på Hawai’i, Via helbrägdagörare och Jōdō shinshū-
präster till nationalistisk millennarism, Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Comparative
Religion 23 (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1996), s. 106.
23 ”Ômoto innehåller verkligen allt religiöst, moraliskt, etiskt, politiskt, ekonomiskt, astronomiskt o.s.v., och
därför är det självfallet mer storslaget och omfattande än en vanlig religion, spiritualism, ockultism o.s.v. Det är,
kort sagt, en uppenbarelse av den universella viljan.” K.N., ”Japanujo kaj Oomoto”, OOI, N-ro 4-a, Aprilo 1926,
s. 1.
24 Ibland används uttrycket ”naturliga” språk, för att skilja ”konstgjorda” språk från de språk som jag kallar
”etniska”. ”Naturliga” språk är givetvis en helt missvisande beteckning.
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som ”konstgjorda” språk har förklarats av psykologen Claude Piron. Hans förklaringar, som
bl.a. innefattar rädsla inför det okända, kan möjligen även förklara vissa människors
inställning till ”synkretistiska” religioner. 25

I denna bok förekommer tre olika transkriptionssystem för japanska ord. I löpande text
används  kunrei-systemet, som är det system som används bl.a. i japanska skolor.26 I
referenser till böcker och artiklar måste givetvis titlar och författarnamn anges på samma sätt
som i respektive skrifter. Detta innebär att även Hepburn- och esperanto-transkriptioner
förekommer. Exempel på hur dessa kan skilja sig åt är: Ômoto, Ōmoto och Oomoto;
DEGUTI, DEGUCHI och DEGUĈI. Det finns även variationer inom dessa system.

[] Ord inom hakparentes är mina förklaringar inne i citat.
I de tidigaste trycksakerna på esperanto förekommer vissa grammatiska fel, som t.ex.

förväxling av singularis och pluralis, vilket man inte skiljer på i japanska. Dessa fel
uppmärksammas vanligtvis inte, utan översätts till korrekt svenska.

I Japan räknar man ofta tiden med utgångspunkt från de olika kejsarnas regentperioder,
t.ex. Meizi (1868-1912), Taisyô (1912-1926), Syôwa (1926-).

1.4 Källor och källkritik27

De grundläggande heliga skrifterna skrivna av Nao och Onisaburô är 92 stycken. De följande
ledarnas undervisande verk är 28 stycken. Ômoto har alltså sammanlagt 120 heliga och
undervisande skrifter.28 Vid sidan av dessa har Ômoto också gett ut ett antal övriga verk.
Ômotos ledare fastställer vilka verk som skall räknas som heliga skrifter och vilka som skall
räknas som undervisande verk.29

1.4.1 Heliga skrifter

Ômoto räknar med fyra heliga skrifter, nämligen Ômoto-sin’yu, Reikai-monogatari, Miti no
siori, Miti no hikari. De två förstnämnda har särställningen som radikaj (esperanto; sv. ’rot-’
eller ’grundläggande’ skrifter).

1.4.1.1 Ômoto-sin’yu (7 volymer)

Ohudesaki. Grunden för den heliga skriften Ômoto-Sin’yu är Ohudesaki30 (eller Hudesaki; sv.
’penselspets’, i överförd betydelse gudomliga bokstäver skrivna med penselspets). Ohudesaki
är gudomliga uppenbarelser från Guden Usitora-no-Konzin, mottagna av DEGUTI Nao, som
enligt Ômoto var analfabet. De är nedskrivna med den japanska stavelseskriften hiragana.
DEGUTI Nao undvek alltså att använda de kinesiska tecknen, kanzi, som japanska texter

                                                
25Claude Piron, Psikologiaj Aspektoj de la Monda Lingvoproblemo kaj de Esperanto,
http://members.aol.com/sylvanz/pirprel.htm
Claude Piron , Psychological Aspects of the World Language Problem and of Esperanto
http://members.aol.com/~SylvanZ/pirprele.htm
26 Undantag från detta är ord som har en vedertagen form i svenska som t.ex. shinto och Tokyo.
27 I detta avsnitt, inklusive i underrubrikerna, finns uppgifter hämtade från: E-brev från SAITÔ Hirosi, 16 april
2001; Mina inlämnade frågor besvarade av SAITÔ Hirosi, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
28 ”Oomoto-Doktrino, Diaj Vojsignoj aperis en Esperanto”, OO, 439, 1997, s. 48-49.
29 Mina inlämnade frågor besvarade av SAITÔ Hirosi, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
30 Ômotos Ohudesaki bör inte förväxlas med Tenri-kyôs heliga skrift, som också heter Ohudesaki.
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vanligtvis skrivs med. Under tiden 1892-1918 mottogs tiotusen volymer. Var och en består av
20 sidor något större än A4-format. I sin ursprungliga form är Ohudesaki vare sig tillgänglig
för de troende eller för forskningen.31

Det centrala innehållet i Ohudesaki är nedrivandet av den bestående världen, och
återuppbyggandet av den nya världen. Dessutom behandlas skapelsen, förhållandet mellan
gudar och människor, profetior om händelser och varningar till mänskligheten.

Ohudesaki beskriver sig själv som Guds verk, nedskrivet med Naos hand:

”Jag, Guden Usitora, meddelar världens angelägenheter, genom DEGUTI Naos hand.”32

Ibland sägs det att Gud använder även Naos tal för att meddela sig med världen:

”Gud meddelar sig med er dag och natt, med hjälp av DEGUTI Naos hand och tunga.”33

Någon gång antyds det att profetiorna begränsas av människans begränsade förstånd:

”Jag förmår DEGUTI Nao att skriva den verkliga planen så detaljerat som möjligt och så att det blir lätt att
förstå.”34

DEGUTI Onisaburô fick, enligt Ômoto, det gudomliga uppdraget att göra ett urval av
innehållet i Ohudesaki och att skriva om det med kinesiska tecken för att läsarna lättare skulle
uppfatta Guds vilja.35

Ômoto-sin’yu. Onisaburôs bearbetning av Naos uppenbarelser kallas Ômoto-sin’yu (sv.
’Ômotos gudomliga uppenbarelser’) och publicerades i Ômotos organ Sinreikai (sv. ’andligt
rike’) 1917-1921. De har utgivits i bokform i flera upplagor, senast i sju volymer 1983.

La Doktrina komitato de Ômoto (esp. ’Ômotos lärokommitté’) beskriver 1999 Ômoto-
sin’yu som ”en uppenbarad bok, i vilken Guden Usitora eller Kunitokotati ger hela
mänskligheten profetior och varningar om nedrivandet och återuppbyggandet av universum
(de tre världarna, den materiella, mörka och Gudomliga) och om hur ett gudomligt rike skall
förverkligas på jorden.”36

Vi måste alltså vara medvetna om att utgåvorna av Ômoto-sin’yu inte har exakt samma
innehåll som Ohudesaki utan är medvetet gjorda urval och bearbetningar av denna. Dessutom
medförde överföringen från stavelseskriften hiragana till kinesiska tecken i många fall en
tolkning. Onisaburôs frihet i tolkningen av Ohudesaki brukar inom Ômoto beskrivas som med
relationen mellan varpen och inslaget i en väv:

”På jorden uppenbarar detta Ômoto två själar, nämligen DEGUTI Nao och DEGUTI Onisaburô; Jag låter den
ena spela varpens roll och den andre inslagets. Båda väver en underskön bildväv. När vävningen är klar,
framträder den mest praktfulla bild.”37

Sankta Skribo. Översättningar till esperanto av utdrag ur Ômoto-sin’yu publicerades 1925-
1931 i Oomoto och Oomoto Internacia, under rubriken Sankta Skribo (sv. ’Helig skrift’).

Ofudesaki – The holy Scripture of Ômoto. Delar av Ômoto-sin’yu kom 1974 ut i engelsk
översättning av. Bernegger har uppmärksammat att japanska begrepp i denna har översatts så
att de fått en mer universell betydelse och att stycken som påvisar nationalistiska eller rent

                                                
31 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 4.
32 DR 49. Se även DR 328, 330
33 DR 57. Se även DR 123, 686
34 DR 438.
35 DR, s. 206.
36 DR, s. 2,
37 DR 654.
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rasistiska uppfattningar helt enkelt har strukits.38 Inget tyder på att denna engelska
översättning har något slags officiell status, vilket däremot är fallet med den följande.

Diaj revelacioj, internacia eldono. Diaj revelacioj, internacia eldono (esp. ’Gudomliga
uppenbarelser, internationell utgåva’) på esperanto, utgiven 1999, är den internationella
versionen av 1983 års version av Ômoto-sin’yu i sju volymer. Urvalet är gjort av Fako de
Ômoto por Doktrina Esploro kaj Studo (sv. ’Ômotos avdelning för forskning och studier i
läran’). Esperantoversionen utgavs för att användas som helig skrift för icke-japanska
omotoister och för att ”FörfadersGudens [Kunitokotati] röst skall nå så många människor som
möjligt i världen”. Man önskar vidare att esperantoversionen skall översättas vidare till så
många språk som möjligt.

Urvalet har skett genom att avdelningen har gjort ett urval ur 1983:års utgåva i sju band av
Ômoto-sin’yu och sammanställt denna. Texten har godkänts av Ômotos fjärde ledare,
DEGUTI Kiyoko. Så översattes texten till esperanto, och är sedan att betrakta som original för
den heliga skriften Diaj Revelacioj, internacia eldono.

Vid urvalet av material har man strävat efter att få med de allmänna uppenbarelser och
varningar som är riktade till mänskligheten. Man har uteslutit de flesta uppenbarelserna som
behandlar Ômotos historia eller Japan och det japanska folket. Däremot har man låtit många
upprepningar av bl.a. varningar stå kvar, eftersom dessa är uttryck för Guds faderlighet och
stora kärlek. Likaledes har enkla gudanamn som Dioj de la ĉielo kaj tero (sv. ’himmelens och
jordens Gudar’), Prapatra Dio de la ĉielo (sv. ’himmelens FörfadersGud’) och andra fått stå
kvar oförändrade, och inte skrivits om enligt DEGUTI Onisaburôs senare systematisering i
Reikai-monogatari. Versnumreringen för esperantoutgåvan är ny och löper oavbrutet, så att
det inte omedelbart märks att Diaj Revelacioj är ett urval, vilket dock klart framgår av
förordet. Fako de Oomoto por Doktrina Esploro kaj Studo har diskuterat översättningen,
särskilt teologiska termer, med översättaren. En andrahandsöversättning till portugisiska
utkom samma år som översättningen till esperanto.39 År 2001 uppgavs att Diaj Revelacioj
och/eller Diaj Vojsignoj redan översatts till ryska, koreanska, engelska och ungerska och att
översyn av översättningarna pågick.40

Att Diaj Revelacioj i esperantoutgåvan enligt Ômoto är en ”helig skrift” innebär inte enbart
att den är översatt i ett intensivt samarbete med La Doktrina Komitato de Oomoto och är
godkänd av den fjärde ledaren DEGUTI Kiyoko. Eftersom rörelsen Ômoto och dess ledare
anses utföra sitt uppdrag under Guds ledning,41 faller också mandatet att förvalta Ômotos
heliga skrifter på dessa. Utgivningen av de internationella utgåvorna av Ômotos heliga
skrifter kan ses som en fortsättning på uppenbarelsen.

Diaj Revelacioj är därför en primär källa för forskning om hur det nutida Ômoto
missionerar och om den lära som ligger bakom denna mission. Det är däremot en sekundär
källa för forskning om DEGUTI Nao och hennes uppenbarelser.
Keireki no sin’yu. En del av Naos självbiografiska skrifter i Ohudesaki som inte ingår i
Ômoto-sin’yu har utgivits under namnet Keireki no sin’yu.42

1.4.1.2 Reikai-monogatari (81 volymer i 83 böcker)

Reikai-monogatari. Reikai-monogatari (jap.; sv. ’berättelser från andevärlden’) i 81 volymer,
dikterade av DEGUTI Onisaburô 1921-1935, alltså under tiden mellan de två förföljelserna,

                                                
38 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. I:3.
39 DR s. 2-6.
40 Mina inlämnade frågor besvarade av SAITÔ Hirosi, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
41 ”Nekrologo, Tria Gvidantino Naohi DEGUĈI Ĉieleniris”, OO, 432, jul. 1990- jun. 1991,, s. 3.
42 Emily Groszos Ooms, Women…, s. 22.
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är den andra av Ômotos heliga skrifter. I denna har Onisaburô byggt vidare på Naos
uppenbarelser och bundit samman dem med sina upplevelser under den vecka han tillbringade
i askes på berget Takakuma 1898 och med filosofiska föreställningar. Huvudtankarna som
Onisaburô, son till en fattig arrendator, driver, är att man måste förbättra levnadsförhållandena
för den fattiga bondebefolkningen, för att åstadkomma ett gudsrike på jorden. Reikai-
monogatari är en historisk krönika som bygger vidare på och uttyder de gamla japanska
skrifterna Koziki (712) och Nihonsyoki (720). Det framtida jordiska paradiset skildras också.43

I skriften finns också avsnitt som skildrar kontakter i den andliga världen mellan omotoister,
bahaier och kristna, där Onisaburôs universella anspråk får stöd. Den svensk-amerikanska
kolonin i Jerusalem, som bl.a. skildrats av Selma Lagerlöf, spelar en stor roll i en volym.44

Inspiration har sannolikt också hämtats från Emmanuel Swedenborgs skrifter, som hade
utkommit i japansk översättning.45

Reikai-monogatari gör inte anspråk på att vara en uppenbarelse, utan på att bestå av syner
som hämtats från andevärlden genom själsliga resor. Reikai-monotagari  har dikterats av
Onisaburô, som sedan med tuschpensel har rättat de blad som skrivarna skrivit ned.46 En
första utgåva kom 1921-1934 i 81 band. Den andra reviderade upplagan, där två band delats,
utgavs 1967-1971. Redan kring 1924 pågick arbetet med att översätta Ômoto-Sin’yu och
Reikai-monogatari till esperanto, engelska och kinesiska.47 Dessa översättningar har
publicerats i endast i korta utdrag.

La Rakontoj el la Spirita Mondo. 1925-1953 publicerades regelbundet utdrag ur Reikai-
monogatari i översättning till esperanto i Oomoto och Oomoto Internacia. Dessa utdrag
utgjorde till en början huvuddelen av tidskriften Oomotos innehåll. 1997 pågick ånyo
förberedelser att översätta Reikai-monogatari till esperanto,48 och 1999 påbörjades detta
enorma översättningsprojekt.49 Kortare utdrag ur Reikai-monogatari finns redan publicerade i
ett flertal böcker på esperanto som Ômoto gett ut.

På internet. En sammanfattning av Reikai-monogatari och många andra dokument om
Ômoto på engelska finns utlagd på internet på http://www2.plala.or.jp/wani-san/RMbs.html
Upphovsmannen till detta presenterar sig som NÔDA Hirosi.50 Ômotos officiella hemsida
http://www.oomoto.or.jp/ anger ingen länk till denna sida. Medarbetare vid Ômoto uppger att

                                                
43 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 4-5.
44 Sommaren 1896 samlades vuxna och barn från flera länder i Jerusalem för att invänta Jesu återkomst. Den
största gruppen kom från Nås i Dalarna, 37 sockenbor , lämnade allt bakom sig: fädernegårdar, skog, släkt och
vänner. Drivkraften var tron på att frälsningen fanns i den Heliga staden. I Jerusalem anslöt de sig till sekten
American Colony, bland svenskarna kallad för ”Kolonin”. I Kolonin fanns 120 medlemmar, varav 70 hade
svenskt ursprung. Under ledning av den karismatiska och diktatoriska Anna Spafford, kallad ”Mother”,
etablerade sig sekten i ett gammalt haremspalats. ”Svafordo” i Reikai monogatari beskrivs som grundarens son.
Kontakter mellan omotomissionären Vravasa, kristna i ”Kolonin” och bahaier behandlas i avsnittet La Reveno de
Kristo al Jerusalemo (esp.; sv. Kristi återkomst till Jerusalem) som publicerades i OO 5-26.
45 J. Gordon Melton & Constance A. Jones, ”New Japanese Religions in the United States”, Peter B. Clarke &
Jeffrey Somers (ed.), Japanese New Religions in the West (Sandgate, Folkstone, Kent: Japan Library, 1994), s.
32.
46 Nancy Stalker, Seeing is Believing: Omotokyo and Visual Technologies of Proselytization in the Early Showa
Period (Opublicerat manuskript, 2000).
47 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 2.
48 ”Oomoto-Doktrino, Diaj Vojsignoj aperis en Esperanto”, OO, 439, 1997, s. 49.
49 Hiroŝi SAITOO, ”Eldonado, Komenciĝis traduko de Rakontoj de la Spirita Mondo, granda verko de
Onisaburô DEGUĈI”, OO, n-ro 445, 2000 jul-dec, s. 4-5.
50 På http://www2.plala.or.jp/wani-san/ODnt.htm beskriver han t.ex. hur vissa av Onisaburôs uttalanden är
profetior som slår in i vår tid. Vissa uttalanden av Onisaburô kan t.ex. tolkas som förutsägelser om elektronisk
post, jordbävningar o.s.v.
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de inte känner till denna hemsida, men att det förekommer talrika tolkningar av Onisaburôs
uppenbarelser även utanför Ômoto.51

1.4.1.3 Miti-no-siori

Miti no siori. Miti no siori nedtecknades av den 33-årige DEGUTI Onisaburô 1904, när han
befann sig i Ayabe. I 14 böcker lade Onisaburô ut grunderna för Ômotos lära, gudstro, sin
egen roll som världsfrälsare, riktat till de redan troende. Från och med 1919 har Miti no siori
publicerats i Ômotos organ Sinreikai. 1925 utgavs den för första gången i bokform. 1985
utgavs den enligt Ômotos egna uppgifter i utökat skick.52 Vi kan därför förutsätta att samtliga
utgåvor består av urval, troligen redigerade.

Boken gör anspråk på att vara dikterad av Gud:

”Trots att Onisaburô skriver, är det inte Onisaburô som skriver. Gud skriver med Onisaburôs han Alla ord,
som skrivs och uttalas av Onisaburô, är eviga, därför att de alla kommer från Gud.

Onisaburô är människan, som dömer om gudarnas krafter, som kan överlämna vilken kraft som helst till
var och en, som kommer med ett verkligt hjärta.

Denne är själen, sänd från Himlen, för att återuppbygga vägen, eftersom denna värld blivit alltför dålig.
Onisaburô är Guds verklige sändebud för att lägga Guds sanning i dagen.

Eftersom Onisaburô föddes i ett fattigt hus och världen är mörk, har man föraktat honom så att ingen
ännu har lyssnat på honom. Men nu kommer tiden. Många skall häpna och darra. Ändra därför framför allt
ditt hjärta.”53

Miĉi no Ŝiori, Floroj sur la Vojo. Utdrag ur Miti no siori publicerades i översättning till
esperanto i Oomoto och Oomoto Internacia under rubriken Miĉi no Ŝiori, Floroj sur la Vojo
under tiden 1925-1929.

Diaj vojsignoj, internacia eldono. Esperantoutgåvan Diaj vojsignoj, internacia eldono
(esp.; sv. ’Gudomliga vägmärken, internationell utgåva’) från 1997 visar många likheter med
esperantoutgåvan av Diaj revelacioj. Fako de Oomoto por Doktrina Esploro kaj Studo, har
gjort en ordentlig genomgång av termer som gäller Ômotos lära; syftet är att esperantoutgå-
van i sin tur skall översättas till andra språk för att icke-japanska omotoister skall få tillgång
till Ômotos heliga skrifter. Redigeringen innebär att japanska begrepp, som ”inte skulle uppnå
internationell förståelse”, liksom upprepningar, har strukits och att versnumreringen har gjorts
om. Diaj vojsignoj beskrivs som ”en bok som Ômotos troende skall läsa efter morgon- eller
aftonbönen eller för övrigt i hemmet. Den är inte enbart en dogmatisk bok, utan också en
hjälp till sann gudstro”.54 I likhet med esperantoutgåvan av Diaj Revelacioj har översättningen
till esperanto i sin tur översatts till portugisiska och utkommit under titeln Rumos Divinos.55

1.4.1.4 Miti no hikari

Miti-no-hikari (esp. ’Dia Lumo’, sv. ’Guds ljus’) skrevs av Onisaburô när han var 32-34 år
och innehåller tankar om tron och en beskrivning av Ômotos historia från grundandet.

                                                
51 Mina inlämnade frågor besvarade av TAKANO Haruki, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
52 DV, s. e-3.
53 DV 4-8. Se även DV 142.
54 DV s. e-8.
55 ”Oomoto-doktrino, Diaj Vojsignoj aperis en Esperanto”, OO, 439, 1997, s. 48-49.
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1.4.2 Undervisande skrifter

(1) Ômoto-no-miti (sv. Ômotos väg) av DEGUTI Onisaburô. En samling morallära i form
av tanka-dikter.

(2) DEGUTI Onisaburô-Zensyû (sv. DEGUTI Onisaburôs samlade verk), 8 volymer. En
samling skrifter om politik, ekonomi, religion, undervisning, kultur o.s.v. hämtade ur
de ”Heliga skrifterna”, läroböcker, tanka-samlingar, organ, tidningar o.s.v.

(3) Mizu-kagami (sv. ’Vattenspegel’, esp. ’Akvospegulo’) av DEGUTI Onisaburô.
Samling av ”Så har jag hört av den helige Mästaren”. (Citat som insamlats av personer
som träffat Onisaburô.)

(4) Tuki-kagami (sv. ’Månspegel’, esp. ’Lunspegulo’) av DEGUTI Onisaburô. Samling av
”Så har jag hört av den helige Mästaren”.

(5) Tama-kagami (sv. ’Ädelstensspegel’, esp. ’Gemspegulo’) av DEGUTI Onisaburô.
Samling av ”Så har jag hört av den helige Mästaren”.

(6) Osanagatari (sv. ’Min barndom’, esp. ’En miaj knabinaj tagoj’) av DEGUTI Sumiko.
Minnen från barndomen.

(7) DEGUTI-Sumiko-kasyû (sv. ’Tanka-samling av DEGUTI Sumiko’, esp. ’Tankaaro de
DEGUĈI Sumiko’). En samling morallära i form av tanka-dikter.

(8) Watasi-no-tetyô (sv. ’Min handbok’, esp. ’Mia Mankajero’) av DEGUTI Naohi.
Essäsamling.

(9) Tyousetu-ki (sv. ’När man lyssnar på snö’, esp. ’Ĉe neĝaŭskulto’) av DEGUTI Naohi.
Essäsamling.

(10) Sun’yô-syû (sv. ’Tumstora blad’, esp. ’Colfoliaro’) i 2 volymer av DEGUTI Naohi.
Essäsamling.

(11) Sinkô-Oboegaki (sv. ’Trosmemorandum’, esp. ’Memorando de kredo’) i 8 volymer av
DEGUTI Hidemaru. Essäsamling. DEGUTI Hidemaru skrev under sin ungdom ned
sina tankar i fyrtiotalet skrivböcker, daterade från 1919 till 192856, det år då han gifte
sig med Naohi. Det rör sig närmast om dagboksanteckningar där Hidemaru tar upp
skilda frågor som gäller livet, kärleken, gudstron o.s.v. Stycken ur Ikigai no Tankyo
publicerades efter Andra världskriget i tidskrifterna Konohana och den japanskspråki-
ga Ômoto. Senare utgavs åtta volymer som sammanställts ur Hidemarus anteckningar.

(12) Ikigai-no-tankyû (sv. ’Undersökning av livslusten’ esp. “Esplorado de Vivĝojo”). Ett
utdrag ur ovanstående volym, sammanställd för att kunna säljas som vanlig bok,
utgiven 1966 av ett förlag utan anknytning till Ômoto. Denna volym var riktad till
ungdomar, och innehöll goda råd för livet. Specifikt teologiska utsagor förefaller vara
till största delen avlägsnade. Tre månader efter utgivningen hade boken sålts i 200000
exemplar och intog första platsen på bästsäljarlistan i Japan. Det är mycket ovanligt att
en livsfilosofisk bok intar denna plats.57 Utdrag ur Hidemarus verk har publicerats i
Oomoto och Oomoto Internacia sedan 1929, sedan 1954 allt oftare. De publiceras
under rubrikerna Memornoto (sv. ’minnesanteckning’), Esplorado de Vivoĝojo (sv.
’undersökning av livslusten’) och Kreado de Vivoĝojo (esp. ’skapande av livslust’). En
del av ovan nämnda översättningar till esperanto har också publicerats i bokform på
esperanto under titeln Esplorado de Vivoĝojo,58 samt i engelsk översättning under titeln
In Search of Meaning, översatt direkt från japanska.59

                                                
56 1928 enligt förordet i esperantoutgåvan. 1929 enligt efterskriften i den engelska utgåvan.
57 ”La ’Esplorado de l’ Vivĝojo’ de H. Deguĉi aperis kiel kometo en la japana libromerkato”, OO, 1967 Jan-
Feb., 319-320. s- 6-7.
58 Hidemaru DEGUĈI, Esplorado de Vivoĝojo (Kameoka: Internacia Fako de Oomoto, 1986).
59 Hidemaru DEGUCHI, In Search of Meaning (Kameoka: The Oomoto Foundation, International Dept., 1994).
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(13) Sinkô-zatuwa (sv. ’Olika tal om tro’, esp. ’Diversaj paroloj pri kredo’) av DEGUTI
Hidemaru.

(14) Sinkô-sôwa (sv. ’Serie tal om tro’, esp. ’Parolserio pri kredo’) Serie tal av DEGUTI
Hidemaru.

Det finns sammanlagt 28 undervisande skrifter som publicerats på japanska.

1.4.3 Övriga skrifter

Vid sidan av de ’heliga skrifterna’ och ’undervisande skrifterna’ har Ômoto gett ut tanka-
samlingar, samlingar av bilder och kalligrafi, böcker som utlägger läran och den
japanskspråkiga Ômotos sjuttioåriga historia med sammanfattning på esperanto.

Samlingsverk. På 1960-talet utkom Kvinteto (sv. ’kvintett’), en 62-sidig bok med utdrag ur
Ômotos heliga skrifter. Kvinteto publicerades först i bildverket Filoj de Dio, Adorantoj de Dio
(sv. ’Guds barn, Guds tillbedjare’) som har text såväl på japanska som esperanto och vänder
sig såväl till japaner som till utlänningar.60 Senare har Kvinteto publicerats som en fristående
bok. Boken består av ett hårt gallrat material, med utdrag ur skrifter av Nao, Onisaburô,
Sumiko, Hidemaru och Naohi.61

Propagandaskrifter. Ômoto har gett ut ett antal propagandaskrifter i original på esperanto.
Alla dessa har självfallet ett stort källvärde, när det gäller att fastställa vilka motiv Ômoto har
med sin verksamhet på esperanto. Det gäller bl.a.: Oomoto, La Nova Spirita Movado62 och
Kio estas Oomoto?63

Tillägg till heliga skrifter. De mest genomarbetade teologiska verken är dock fotnoterna,
förorden resp. efterskrifterna i de ovan nämnda heliga skrifterna som utkom i översättning till
esperanto på 1990-talet.

Teologiska tidskriftsartiklar och katekeser. Ett exempel på en rent teologisk artikel av stort
intresse är La originalaj karakteroj de la Oomoto-doktrino64, av DEGUTI Ituki, översatt från
japanska och ursprungligen ett föredrag om Ômotos teologi som hållits för utländska
missionärer. Två artikelserier som senare publicerats som särtryck är Dek Gvidprincipoj de la
Oomoto-Movado65 samt KIO ESTAS OOMOTO?, Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado66 som
då får formen av små katekeser.

Alla dessa ”övriga” skrifter har ett stort intresse för studiet av Ômoto, just eftersom de bl.a
består av urval ur större verk.

1.4.4 Källkritik

Alla dessa heliga skrifter har givetvis inte samma betydelse för omotoisternas personliga tro
eller för rörelsens officiella ståndpunkt vid olika tillfällen.

En kort propagandaskrift som Oomoto, la Nova Spirita Movado67 på 40 sidor, som kommit
till i viss brådska, har en högre tyngd för att visa vad en eller flera anonyma esperanto-talande
                                                
60 Hideo HAGA, Filoj de Dio, Adorantoj de Dio (Kameoka: Eldonejo de Tensei-ŝa, 1963)
61 Kvinteto, Ekstraktoj el Verkoj de Nao, Onisabro, Sumiko, Hidemaru kaj Naohi Deguĉi (Kameoka: Oomoto,
1965).
62 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924).
63 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933).
64 Icuki DEGUĈI, ”La originalaj karakteroj de la Oomoto-doktrino”, OO, 1987, jan.-jun., s.4-14.
65 Dek Gvidprincipoj de la Oomoto-Movado, kun la komentoj de Jasuo Sakurai (Kameoka: Oomoto Centra
Oficejo, 1960).
66 Eizo ITOO, Kio estas Oomoto?, Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado (Kameoka: Oomoto, 1985?)
67 Oomoto, la Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924).
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omotoister hade fått till uppdrag att förmedla till människor i Europa, är DEGUTI Onisaburôs
Reikai-monogatari i 81 volymer. Däremot kan urval och citat ur Reikai-monogatari som
publiceras i olika sammanhang förmedla vilka avsnitt i det jättelika verket som de troende i
tagit intryck av och ville förmedla till andra. Det är naturligt att det i en religion som har en
stor mängd heliga skrifter alltid sker ett urval av vilka skrifter som kommer till allmän
användning.

När man studerar en levande religion i dess nuvarande gestalt finns det stora möjligheter
att studera andra uttryck för religionen än just de heliga skrifterna. Tidningsartiklar i rörelsens
tidskrifter, böcker och informationsmöten är goda primära källor för en undersökning om det
nuvarande Ômoto.

Tidskriftsartiklar skrivna av andra än medlemmarna. Ômoto publicerar ibland
tidskriftsartiklar och trycksaker, där andra än Ômotos egna medlemmar uttalar sig om t.ex.
teologiska frågor, Ômotos historia, lära eller konstutövning. Sådana artiklar bör räknas som
sekundära källor om utgivaren markerar att de är skrivna av utomstående, som t.ex. när
Ômoto besvarar kritik i artikeln eller kommenterar insända artiklar med att åsikterna i artikeln
står för författaren. I fall där artiklar skrivna av icke-omotoister eller där personer som skrivit
under pseudonym publiceras på förstasidan i Oomoto Internacia, kan man räkna dessa som
primära källor, eftersom Ômoto genom att publicera artikeln på en förstasida tydligt markerat
att de vill få ut budskapet i artikeln. När man någon gång uppmuntrar läsare att skriva artiklar
för Oomoto Internacia sägs de att deras innehåll måste vara besläktat med U.H.A.:s mål.68

Man kan alltså utgå från att en sådan skrift som t.ex. Esplorado en Japanio, Religio
Oomoto69, utgiven av Ômoto, och som från början är en serie artiklar i tidskriften Oomoto,
trots att den är skriven av UMESAO Tadao, som inte är omotoist, presenterar Ômotos lära, på
ett sådant sätt som organisationen vill att den presenteras.

1.5 Bakgrund

1.5.1 Religion i Japan

För att man skall förstå Ômotos synkretism är det viktigt att man har klart för sig hur den
religiösa situationen i Japan ser ut. Vi möter där en mångfald av olika religioner. Enligt
religionsstatistiken från 1989 är 80 % av befolkningen medlemmar av såväl en shintoistisk
som en buddistisk församling. Många av dessa är även medlemmar i en nyreligiös
organisation. De ungefär 1,5 miljoner kristna och medlemmarna av vissa nya religioner är
anhängare till enbart en religion.70 Enligt statistik från 1999 återfinns i Japan 106 miljoner
shintoister, 96 milj. buddister, 1,8 milj. kristna och 10 miljoner övriga.71

Shinto har vuxit fram ur folkreligionen. Det viktigaste budet i shinto är det om yttre och
inre renhet. Shinto var nationalreligion 1868-1945 och gynnades då av myndigheterna.72

Numera är staten och shinto åtskilda.
Konfucianismen kom till Japan kring år 500 och förde med sig etik och en känsla för plikt

och disciplin. Buddhismen sägs ha införts av prins Syôtoku-taisi (574-622). Den gamla
                                                
68 ”Leterkesto”, OOI, V-a Jaro, N-ro 38-a, Februaro 1930, s. 4.
69 Tadao UMESAO, Esplorado en Japanio. Religio Oomoto (Kameoka: Internacia Fako de Oomoto, utan årtal).
70 INOUE Nobutaka…, Neureligionen…, s. 238.
71 Religious Juridical Persons and Administration of Religious Affairs,
http://www.bunka.go.jp/English/11/XI-1.html
72 En beskrivning av utvecklingen av stats-shinto och vägen vidare till den sekulära staten återfinns i: Peter
Fischer, ”Versuche einer Wiederbelebung von Staatsreligion im heutigen Japan unter bersonderer
Berücksichtigung der Entwicklungsgeschichte des Staats-Shintô”, Schalk Peter (ed.), Zwischen Säkularismus
und Hierokratie. Studien zum Verhältnis von Religion und Staat in Süd- und Ostasien (Uppsala, Acta
Universitatis Upsaliensis, Historia Religionum 17, 2001).
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buddhismen var esoterisk och intellektuell. Tendai- och singonskolorna var de mest
betydelsefulla. Från 1200-talet dominerade de folkliga skolorna, ”trosbuddhismen”, med
Amidaskolorna (Zyôdo och Zyôdo-sinsyû) och Nitirenskolan, vilka krävde tro, däremot inte
många års klosterliv. Under zenbuddhismen betonades munklivet åter. Shinto och buddhism
har vuxit samman i en religiös symbios. En särskild form av samexistens är ryôbu sintô (sv.
’två-aspekt shinto’) som betraktar de shintoistiska gudarna som manifestationer av buddhor
eller boddhisattvor.

Kristendomen kom till Japan på 1500-talet. Hundratusentals japaner blev omvända, men
kristendomen förbjöds 1635 efter svåra förföljelser. Den levde vidare i hemlighet och är sedan
1869 åter tillåten.

Förfäderskult är vanlig inom alla religioner. I hemmen finns förfädersaltare för enkla
kulthandlingar.73

I områden som genomgår stora ekonomiska och sociala förändringar, brukar också den
religiösa tron förändras. Japan har sedan 1800-talet genomgått en snabb övergång från ett
feodalt till ett industriellt samhälle, och från isolering och traditionalism till allt tätare
kontakter med omvärlden. En hel rad nya religioner har under denna förändringsperiod
uppstått i landet; efter andra världskriget har detta skett i en allt snabbare takt. 1999 fanns 411
registrerade religioner eller religiösa organisationer i Japan.74

Termen ’ny religion’ (sinkô-syûkyô eller sin-syûkyô) kom i bruk efter andra världskriget,
då också forskningen om de nya religionerna kom igång. Den har framför allt kretsat kring de
olika rörelsernas ledare och historia. Framför allt har den utförts av japaner och publicerats på
japanska. Vilka religioner skall då räknas som nya? En möjlighet är att dra en gräns i tiden.
Om man väljer denna möjlighet finns fyra förslag om var en sådan skall dras:
(1) början av 1800-talet då rörelser med bergskult som Huzi-kô uppstod;
(2) perioden kring Meizi-restaurationen 1868 då de inflytelserika rörelserna Kurozumi-kyô,

Konko-kyô och Tenri-kyô kom till,
(3) årtiondena kring år 1900 då reaktionen mot industrialismen och kapitalismen gav upphov

till rörelser som Ômoto och Reiyûkai och
(4) tiden efter andra världskriget då ett stort antal rörelser tillkommit till följd av statens

sekularisering och religionsfriheten. 75

En klassificeringsmodell som blivit allt vanligare under 1990-talet är att skilja ’nya religioner’
(sinkô-syûkyô eller sin-syûkyô), vilket syftar på de ovan nämnda grupperna (2) och (3), från
’nya nya religioner’ (sin-sin-syûkyô), alltså den ovan nämnda gruppen (4). I gruppen ’Nya nya
religioner’ återfinns rörelser som Mahikari, Sinnyoen och Agonsyû, som ökat starkt under
1970- och 1980-talen.76 Ibland räknas ’nya nya religioner’ (4) in bland de ’nya’ religionerna,
så att ’nya religioner’ kommer att omfatta grupperna (2), (3) och (4), och ’nya nya religioner’
blir en undergrupp (4). ’Nya nya religioner’ har stora likheter med ’new age’.

En annan nödvändig avgränsning är att de rörelser som både har eget namn och en
framträdande ledare räknas som nya religioner. Det är svårt att klart och tydligt avgränsa
dessa från små grupper som leds av en ogamiya (sv. ’schaman’), s.k. folkreligioner. I sådana

                                                
73 NE 10:82.
74 Religious Juridical Persons and Administration of Religious Affairs,
http://www.bunka.go.jp/English/11/XI-1.html
75 INOUE Nobutaka, Recent Trends in the Study of Japanese New Religions.  INOUE Nobutaka, ”Recent Trends
in the Study of Japanese New Religions”, INOUE Nobutaka (ed.), New Religions, Contemporary Papers on
Japanese Religion 2 (Tokyo: Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University, 1991), s.4-24).
Återfinns även på internet: www.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/cpjr/newreligions/inoue.html
Något omformulerat av författaren.
76 Peter B. Clarke & Jeffrey Somers, ”Japanese ’New’ and ’New, New’ Religions: An Introduction”, Peter B.
Clarke & Jeffrey Somers (ed.), Japanese New Religions in the West (Sandgate, Folkstone, Kent: Japan Library,
1994), s. 2.
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små rörelser har dock anhängarna ofta rollen av kunder till en schaman som är ledare. Det är
också möjligt att avgränsa nya religioner från folkreligioner just vid frågan om de infört något
”nytt”.77

Däremot brukar man inte ta hänsyn till om en ny religion presenterar sig som en sådan eller
inte. Tenri-kyô gör till exempel anspråk på att vara en helt fristående religion, under det att
Sôka-gakkai presenterar sig som ”a lay Buddhist association that embraces the philosophy
and teachings of Nichiren, a 13th-century Japanese Buddhist sage and scholar”.78 Trots detta
brukar Sôka-gakkai räknas som en av de nya religionerna, eftersom den har många drag
gemensamma med dessa. Man måste dock vara medveten om att en ny religiös rörelse kan
förändra sin syn på sig själv. Fram till 1947 ville inte myndigheterna registrera fler
shintosekter förutom tretton äldre sekter. Ômoto ville inte heller beskriva sig som en
”shintosekt” eftersom man menade att man stod för den riktiga versionen av shinto. Numera
räknas Ômoto in i gruppen ”gamla shintosekter”, alltså sådana som uppstått före andra
världskriget.79

Även om man väljer en vid definition av nya och nya nya religioner i Japan, och räknar in
såväl sådana rörelser som menar sig vara fristående religioner och sådana rörelser som menar
sig vara rörelser inom äldre religioner, eller den sanna versionen av en sådan, finner man att
ett stort antal drag är gemensamma för de nya och nya nya religionerna i Japan:
(1) De nya religionerna är vanligtvis synkretistiska, vilket innebär att de är uppbyggda på

en blandning av element från olika religioner som shinto, buddhism, konfucianism och
kristendom samt västerländska ideologier som t.ex. kommunism, vilka har utvecklats
under trycket från de stora omställningar och den fattigdom som rådde när befolkning-
en fick ställa om sina liv från ett feodalt samhälle på landet med jordbruk som
huvudnäring, till ett liv i städerna, där industrierna dominerade.

(2) Många av de nya religionerna gör anspråk på att förnya de gamla religionerna, som har
avfallit från sitt ursprung, eftersom de menar att de gamla religionerna inte förstått den
lära de förkunnar.

(3) I så gott som alla nya religioner har en karismatisk grundare - ofta en kvinna80 - en
mycket stark roll. Han eller hon kallas ”levande Buddha”, ”levande Gud”, ”kami” eller
något annat som syftar på att personen har haft en särskild ställning, och en mycket
nära kontakt med guden eller gudarna. Ledaren har ofta blivit kallad på ett sätt som har
många drag gemensamma med schamanism. Lydnaden för ledaren är mycket stor. I
många religioner har även ledarens släktingar ledande roller. I vissa fall kan religionen
närmast få rollen av ett familjeföretag.

(4) De nya religionerna är vanligtvis optimistiska och ägnar stort intresse för livet på
jorden. Detta sker i stark kontrast till de riktningar inom buddhismen som förespråkar
likgiltighet inför världen. I de nya religionerna spelar hälsa, långt liv, lycka och
välgång en viktig roll. Man praktiserar olika riter för helande och gör anspråk på att
underverk inträffar. Man menar att anhängarna redan i tillvaron här på jorden kommer

                                                
77 INOUE Nobutaka, Recent Trends in the Study of Japanese New Religions.
www.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/cpjr/newreligions/inoue.html
78What is Soka Gakkai?
http://www.sokagakkai.or.jp/html3/sg_today3/whats_sg3/whats_sg3f.html
79 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 27.
80 Japanska nya religioner är påfallande ofta grundade av kvinnor. Några exempel är: MIKI Nakayama (1798-
1887) grundare till Tenri-kyô, DEGUTI Nao (1837-1918) grundare till Ômoto, SAYO Kitamura (1900-1967)
grundare till Tensyô-kôtai-zingû-kyô och KIMI Kotani (1901-1971) som var med och grundade Reiyûkai-
kyôdan.
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att få fördelar av att tillhöra rörelsen. Pacifism och miljövård har fått en allt starkare
ställning i de nya religionerna.81

(5) De nya religionerna försöker att integrera shintos polyteistiska och animistiska
gudomar med monoteismen, eventuellt under påverkan från kristendom.

(6) De nya religionerna har en klar eskatologi. En förändring i världen är nära förestående.
(7) De nya religionerna har en enkel kult. Enkla böner, ord eller ceremonier frigör

människans inre krafter.
(8) De nya religionerna erbjuder medlemmarna en nära gemenskap.
(9) De nya religionerna har ett klart geografiskt centrum, som i vissa fall har en

eskatologisk betydelse. I många fall präglas detta av en modern arkitektur. I många fall
menar man att Japan har en särskild betydelse i den eskatologiska utvecklingen.

(10) De nya religionerna lånar idéer från helt olika källor - vid sidan om religioner - från
vetenskap och politik.

(11) De nya religionerna erbjuder japanerna en nära gemenskap i en tid där de snabba
förändringarna har fått många att känna sig rotlösa. De behöver inte vara ”kompletta”
religioner, eftersom de inte alltid bryter gamla religiösa mönster, som att t.ex. budd-
histpräster utför begravnings- och minnesritualen. De nya religionerna kräver inte
alltid fullständig uppmärksamhet från sina utövare, och de möter inte nödvändigtvis en
människas alla behov.

(12) De nya religionerna arbetar aktivt med att värva nya medlemmar. Man gör medvetet
bruk av massmedia för detta mål. 82

Det råder ingen tvekan om att Ômoto skall räknas in bland de nya religionerna och att den har
många drag gemensamma med andra nya religioner i Japan, om än betoningen på dessa drag
har varierat under olika tider. Detta gäller kanske främst frågan om hur aktivt Ômoto värvar
nya medlemmar. Ômotos iver att värva nya medlemmar var betydligt starkare före andra
världskriget än efter detta. En intressant iakttagelse är att Ômoto i större utsträckning än de
andra nya religionerna har gett upphov till dotterreligioner. Vissa forskare räknar till och med
med en ”Ômoto-grupp” bland de nya religionerna. Ett exempel är Erik Haahr, som gör en
indelning av de ovan nämnda grupperna (2), (3) och (4), grundad på såväl tillkomstår och
religiös bakgrund och delar in de nya religionerna i fyra grupper:
(1) De gamle med bl.a. Tenri-kyô och Konkô-kyô;
(2) Nitiren-gruppen med bl.a. Sôka-gakkai;
(3) Ômoto-gruppen med bl.a. Ômoto, Seityô-no-ie och Sekai-kyûsei-kyô;
(4) De Mindre med bl.a. Ittô-en. 83

En förklaring till varför just Ômoto gett upphov till en hel grupp nya religioner är att
Ômoto i samband med de två Ômoto-målen 1921 och 1935 blev så hårt kritiserat i massmedia
att många valde att lämna rörelsen, men ändå tog med sig en del av den lära de tagit del av
under sin tid i Ômoto. En annan orsak kan vara att Ômoto alltid har betonat mänsklighetens
frälsning framför individens frälsning. Detta har tydligen inte lett till att människor velat

                                                
81 Bryan Wilson klassificerar sekter i flera olika grupper. Bland dessa återfinns de ’manipulativa’ sekterna, i
vilka inte gemenskapen mellan medlemmarna, utan de världsliga intressena är målet. Frälsningen betraktas i
stort sett som identisk med det positiva livet. Lång levnad, hälsa och lycka är mål och sekten visar vilka vägar
medlemmarna måste gå för att nå fram till dessa mål. Bryan Wilson, Religiösa sekter (Stockholm?: Bokförlaget
Aldus/Bonniers 1970), s. 141.
82 Frederich Franck, An Encounter…, s. 10-12; H. Byron Earhart, Japanese…; Jeffrey Somers, ”Japanese New
Religious Movements in Britain”, Peter B. Clarke & Jeffrey Somers (ed.), Japanese New Religions in the West
(Sandgate, Folkstone, Kent: Japan Library, 1994), s. 54-76. 1982) s. 168; Peter B. Clarke & Jeffrey Somers,
”Japanese ’New’…, s. 1-6.
83 Erik Haahr, ”Japans nye religioner”, Håndbog i verdens religioner (København K: Politikens Forlag 1985), s.
254. Listan något kompletterad.
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engagera sig inom Ômoto på längre sikt, utan i stället valt rörelser som tydligare betonat
individens frälsning. Exempel på utbrytningar är:
(1) Tenko-kyô, grundat av TOMOKIYO Tenko för ockult meditation;
(2) Seityô-no-ie, grundat av TANIGUTI Masaharu, som tidigare arbetade som redaktör för

Ômotos skrifter; Seityô-no-ie gör, liksom Ômoto, gjorde flitigt bruk av det skrivna ordet;
(3) Sekai-kyûsei-kyô (Mesia-kyô), grundat av OKADA Mokiti; Mesia-kyô lär ut tron på

Avalokiteshvara och helande genom handpåläggning;
(4) Ananai-kyô, grundat av NAKANO Yonosuke; Ananai-kyô lär ut ockult meditation och

idén om ananai (perfektionism) som hämtats från Ômoto;84

(5) Sinsei Ryûzinkai, grundat av YANO Yûtarô, där DEGUTI Naos dotter HUKUSIMA
Hisako blev medlem, sedan hon råkat i konflikt med Onisaburô.85

1.5.2 Ômotos historia

Eftersom Ômoto behandlas ytterst kortfattat i västerländska arbeten om japansk religion, finns
det orsak att ge en förhållandevis ingående skildring av dess uppkomst och historia för att det
skall vara möjligt för läsaren att förstå beskrivningen av Ômotos mission och teologi i denna
avhandling.

Den japanska nya religionen Ômoto har haft flera olika namn under olika tider: 1899
Kinme Reigaku-kai, fram till andra världskriget Ohomoto;86 1908 Dainihon Syûsaikai
(’Sällskapet för rening av Stor-Japan’); Kôdô Ômoto; Ômoto; 1913 Taihon-kyô.87

Efter andra världskriget började man att 1946 kalla rörelsen Aizen-en; 1949 Ômoto Aizen-
en
Ômoto (’Stort ursprung’) är rörelsens namn sedan 1952.88 ”Ômoto-kyô”, som mycket ofta
felaktigt används om rörelsen i vetenskaplig litteratur och bland japaner i allmänhet har aldrig
varit det officiella namnet för religionen. I denna avhandling används begreppet ”Ômoto” om
religionen oberoende av vad det officiella namnet varit vid just den tidpunkten.

1.5.2.1 Ômotos tillkomst genom grundaren DEGUTI Nao (1837-1918)89

Den 22 januari 1837 föddes DEGUTI Nao, som dotter till snickaren KIRIMURA Gorôsaburô
och hans hustru Soyo i byn Hukutiyama i provinsen Tanba. Fadern var anhängare till Zyôdo-
buddhismen. Naos barndom präglades av att fadern Gorôsaburô blev våldsam när han hade
druckit alkohol. 1846 avled han av kolera. Nao fick börja arbeta i olika familjer. Som
sextonåring fick hon återvända hem för att hjälpa sin mor att spinna garn till försäljning.

I modern Soyos hemstad Ayabe fanns en man som hette DEGUTI Masagorô. Han hade
inga egna barn, vilket anses vara en stor olycka i Japan, eftersom det då inte finns någon som
kommer att ära honom vid familjealtaret efter hans död. Ett vanligt sätt att råda bot på detta är
att man adopterar barn som skall föra släkten vidare och svara för förfäderskulten. Soyos
yngre syster Yuriko hade sedan tidigare adopterats av familjen DEGUTI. Som sextonåring
adopterades Nao år 1853 av Yuriko och kom så att tillhöra samma familj, där Nao träffade
den även adopterade SIKATA Toyosuke, en tjugoåttaårig byggnadssnickare, som bytte namn
                                                
84 Tadao UMESAO, Esplorado…, s. 15.
85 TSUSHIMA, Michihito, Emperor and World Renewal in the New Religions: The Case of Shinsei Ryûjinkai,
http://www.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/cpjr/newreligions/tsushima.html
86 Återspeglar äldre japansk stavning, men uttalades dock ”Ômoto”..
87 Sinojapansk läsning av samma tecken som Ômoto-kyo.
88 INOUE Nobutaka…, Neureligionen…, s. 256.
89 När inget annat anges är upplysningarna i detta avsnitt hämtade från Sakae ŌISHI, Nao Deguchi, A Biography
of the foundress of Oomoto (Kameoka: The Oomoto Foundation 1982) eller från ”Biografieto de la Fondintino
de Oomoto”, OO, 7 Julio 1925, s. 3-15.
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till DEGUTI Masagorô.90 Han och Nao gifte sig 1855. Masagorô var en skicklig yrkesman,
men led av kronisk alkoholism och slösade bort familjens pengar. Nao födde sammanlagt fem
döttrar och tre söner, förutom tre barn som avlidit i späd ålder.

Familjens ekonomi blev allt sämre. Nao fick bidra till försörjningen genom att tillverka och
sälja riskakor. 1885 skadades Masagorô vid en olycka och blev sängliggande. Den äldste
sonen Takezô blev invalid efter ett misslyckat självmordsförsök. Nao blev ansvarig för att
underhålla åtta barn, varav ett invalidiserat, och en invalidiserad man. Nao började att samla
trasor och pappersavfall för att sälja dessa. Familjen levde i yttersta armod. 1887 dog slutligen
maken Masagorô. En dotter började visa tecken på sinnessjukdom; den son som tidigare hade
gjort ett självmordsförsök rymde, och skulle vara försvunnen i sjutton år; en annan son
stupade i kriget mot Kina.

Familjens många olyckor inträffade samtidigt som även andra i Naos omgivning
drabbades. Mellan 1883 och 1887 nådde antalet bönder som på grund av skuldsättning var
                                                
90 Ej att förväxla med den tidigare nämnde DEGUTI Masagorô, som har exakt samma namn.

DEGUTI Nao
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tvungna att lämna sina marker nya rekord. Av 31 familjer i Naos grannskap var 20 drabbade
av allvarliga olyckor: självmord, rån, mord, penningförfalskning, blindhet, handikapp,
vansinne.91

Sedan Meizirestaurationen 1868 hade en våg av utländskt inflytande dragit fram över
Japan. År 1890 kan dock ses som en vändpunkt. ”Västerländska traditioner, idéer om frihet
och folkets rättigheter, kristendom och det engelska språket, alltihop upphörde att vara
attraktivt. Plötsligt gällde det att bevara allt gammalt. Folk skulle främja japansk tradition och
därigenom finna en sann nationalidentitet, något som innebar förakt för allt som hotade
nationalstaten och dess styrelseform.”92

Vid månnyåret93 drakens år 1892 drömde Nao, då femtiofem år gammal, ett antal drömmar
då en gudom visade sig för henne och hon fick träffa sin döde make. Hon började också bada
utomhus i vinterkylan, något som japanska asketer brukar göra. Hon insåg att en ande
försökte besätta henne. När hon frågade vem det var blev svaret ”Usitora-no-konzin” eller
”Gud”. Nao tvivlade om det verkligen var en gud som uppenbarade sig för henne; hon
undrade också vad ”återuppbyggnaden av världen”, som anden talade om innebar. Hon sökte
därför hjälp av flera spåmän och medier för att försöka få klarhet om vad det var för en ande
som försökte besätta henne, men hon fick ingen klarhet av dem.

Under tretton dagar åt hon inget, och under sjuttiofem dygn efter andebesättelsen var hon –
enligt Ômotos traditioner – vaken, samtidigt som hon ropade med hög röst och uppmanade
människor till bättring. Hon häktades en tid eftersom en eldsvåda brutit ut och människor kom
ihåg att Nao ropat att gnistor skulle flyga omkring. Det visade sig att Nao var oskyldig till
eldsvådan, men hon ansågs vara galen, och grannar och släkt fick rådet av polisen att hålla
henne inspärrad, vilket de också gjorde. Nao hade inte lärt sig att skriva, men med början i
fångenskapen fick Nao ta emot budskap från anden, som denne med hjälp av hennes hand
skrev ned. I cellen fick Nao skriva de första budskapen med en spik mot en pelare. Det var
början på det som skulle bli Ohudesaki, den första av Ômotos heliga skrifter.

Till skillnad från traditionella japanska medier var DEGUTI Nao helt medveten om vad
som inträffat efter andebesättelsen.94 Detta liknar funktionen Odaisi-san (sv. ’helare’), som
inte heller är frånvarande i trans.95 Nao genomgick kamigakari, ’guds-ägande’, som är ett
välkänt fenomen bland japanska medier. (Se s. 135.) En skillnad jämfört med det ’guds-
ägande’ som andra medier brukar genomgå var att Nao fick en vision om en ny verklighet,
och fick i uppdrag att berätta vidare om detta för andra. Budskapet innebar i korthet att guden
Usitora-no-konzin nu hade blivit fri efter att under lång tid varit fängslad av upproriska gudar.
I världen förtrycker de rika de fattiga så mycket att Usitora-no-konzin måste ingripa och riva
ned världen för att bygga upp en ny värld. Centrum för detta handlande är det som senare
skulle bli Ômoto i Ayabe. Människorna uppmanas att tro på Usitora-no-konzin.

Efter fjorton dagar i cellen blev Nao fri. Barnen fick flytta till olika platser, och Nao bodde
omväxlande hos dem, och fick livnära sig genom att samla lump, spinna garn eller som
barnvakt. Hon började också att hela människor genom bön.

DEGUTI Nao blev uppmärksammad av många, bland annat för att hon utförde
helanderitualer. 1894-1897 sökte Nao kontakt med Konko-kyô och Tenri-kyô, eftersom hon
upptäckte de stora likheterna mellan sina egna uppenbarelser och lärorna inom dessa
religioner. Hon var framför allt verksam inom Konko-kyô och samlade där många anhängare,

                                                
91 Ulrich Lins, Die Ômoto-Bewegung…, s 19-20.
92 Notto R. Thelle, Buddhism and Christianity in Japan, From Conflict to Dialogue, 1854-1899 (Honolulu:
Univerrsity of Hawaii Press, 1987), s. 96, enl. Tina Hamrin, Dansreligionen… s. 140.
93 Tidsangivelser sker ofta enligt den japanska månkalendern som skiljer sig någon vecka från den gregorianska
kalendern.
94 Emily Groszos Ooms, Women…, s. 14.
95 Tina Hamrin, Dansreligionen…, s. 44-47, 56.
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men det visade sig snart att Konko-kyô inte kunde ställa sig bakom hennes profetior.96 En del
av hennes anhängare följde henne när hon lämnade Konko-kyô.

Sedan tidigare hade en förutsägelse gjorts i Ohudesaki, om att en man från öster skulle
erkänna Usitora-no-konzin och göra honom känd i världen:

”Den människa som skall förklara Min plan, kommer från öster. När denne herre kommer, skall Guds värld
förverkligas, i vilken Guds dygd skall lysa igenom, för Guds tjuskraft kommer att styra denna värld fullt ut som
en soluppgång.”97

Dottern Hisako träffade en ung man, UEDA Kisaburô från Anao, i ett testånd och förstod att
det var mannen som förutsägelsen syftade på. UEDA Kisaburô hade levt asketiskt i en grotta
och i trance fått ett gudomligt budskap att han skulle gå mot nordväst, där någon skulle vänta
på honom. 1 januari 1900 bytte UEDA Kisaburô namn till DEGUTI Onisaburô och gifte sig
med Naos yngsta dotter Sumiko.98

1.5.2.2 Medgrundaren DEGUTI Onisaburôs uppväxt (1871-1898)99

UEDA Kisaburô föddes 22 augusti100 1871, i Anao, 4 km. väster om Kameoka. Fadern UEDA
Kitimatu var en fattig arrendator och Kisaburô fick uppleva hur de rika böndernas krav var
övermäktiga. Traktens traditioner och Kisaburôs förfäder har spelat en viktig roll som
förebilder för honom. Upprorsmakare som ASIKAGA Takauzi och AKETI Mituhide hade
startat uppror i området på 1300- respektive 1500-talet. Kisaburô gick i skolan i ett par olika
tempel. Medlemmar av hans släkt hade varit präster i en Amaterasu-helgedom. Han
härstammade från den berömda kvinnliga målaren MARUYAMA Ôkyo (1773-1795;
pseudonym för UEDA Mondo). Kisaburô uppfostrades alltså med släkttraditioner inom
politik, religion och konst.

Som barn var Kisaburô sjuklig och kunde inte gå i skolan under tre år. Mormodern
undervisade då honom i läsning och skrivning, och väckte hans intresse för den klassiska
japanska diktkonsten. Hon lärde honom också att varje ord har en kotodama, ’ordsjäl’, och
därför har magiska funktioner. I skolan blev Kisaburô känd för sin intelligens och sin
kunskapstörst. Som ung man studerade han buddhistiska skrifter – framför allt Lotussutran – i
templet i Anao. Kisaburô var dock framför allt intresserad av shinto, vilken han lärde känna i
Myôrei-kyôkais (jap. ’den hemlighetsfulla andens gemenskap’) tolkning. Denna rörelse, där
Kisaburôs far var medlem, tolkar shinto på grundval av den buddhistiska Lotussutran. När
Kisaburô var i trettonårsåldern, skall en av Myôrei-kyôkais propagandister ha sagt: ”Du är en
märkvärdig människa. Som man är Du kvinnlig. Det är din bestämmelse att bli världens
räddare. Hur vore det om Du ville tillägna Dig vägen för samklang med kamis vilja?”

1893 flyttade Kisaburô till Sonobe för att arbeta som dräng. Där besökte han OKADA
Korehira (1821-1901) i ett tempel. Denne tillhörde den nationella skolan kokugaku. Genom

                                                
96 Emily Groszos Ooms, Women…, s. 17, 48-52.
97 DR 37. Se dock avsnittet om källor och källkritik, se sid. 18.
98 Carmen Blacker beskriver två olika typer av japanska ”schamaner”. Nao representerar det ”kvinnliga
mediumet” som blir besatt av ett väsende under ett trancetillstånd med häftiga rörelser. Onisaburô representerar
de ”manliga asketerna”, vars själ lämnar kroppen, för att göra erfarenheter i andra sfärer, under det att kroppen är
lugn och liknar en döds. Denna form av trance förekommer ofta i samband med asketiska övningar. (Carmen
Blacker, The Catalpa Bow – A Study in Shamanistic Practices in Japan (London : Allen & Unwin, 1975),
Citerat enligt Bernegger.)
99 När ingenting annat anges är källan för detta avsnitt Kyotaro Deguchi, The Great Onisaburô Deguchi (Tokyo:
Aiki News 1998).
100 Uppgifterna om vilket datum Onisaburô föddes går isär. Ovanstående uppgift är enligt sidan 1 i källan som
nämns i ovanstående fotnot. Brigitt Bernegger anger 27 augusti (s. 39). OO, 13-a jaro (N-ro 134), 1951, 8, s. 3
anger 12 juli, vilket motsvarar 14 augusti enligt den nuvarande kalendern.
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honom lärde Kisaburô känna det ”rena shinto” eller restaurationsshinto, som uppvisade
fanatiska politiska drag. OKADA var även intresserad av poesi.

1896 återvände Kisaburô till Kameoka och grundade ett mjölkföretag tillsammans med en
vän. Han var också gift under 100 dagar, men svärföräldrarna såg till att äktenskapet
upplöstes, eftersom Kisaburô var alltför intresserad av teater, dans, musik och ett utsvävande
liv.

1897 var Kisaburôs far svårt sjuk. En dag bad fadern Kisaburô att fälla ett träd som stod i
det nordöstra hörnet av gården, eftersom ved behövdes. Sex månader senare dog fadern. Släkt
och vänner menade då att orsaken till faderns död var att ett träd i nordöst hade blivit fällt.
Det var ett tabu-brott mot guden Usitora-no-konzin. Detta innebar en svår kris för Kisaburô.
Skillnaderna mellan ideal och verklighet kändes stora. Kisaburô lämnade sitt arbete och
började ett oordnat liv.

1898 lämnade Kisaburô Anao och begav sig upp till ett näraliggande berg för att påbörja
en andlig träning enligt metoden Sinkan-hô, en teknik för känslomässig enhet mellan kami
och människa. Det innebär en väg, på vilken gudomliga och mänskliga själar blir ett. Och
detta betyder inget annat än återvändande till kami (kisin). Under en vecka på berget
Takakuma stod det allt klarare för Kisaburô att han hade uppgiften att rädda världen.

Under samma år kom Kisaburô i kontakt med Inari-kôsya, en rörelse som dyrkar risets
gudomlighet Inari och tillämpar en schamanistisk extasteknik. När Kisaburô återvänt till
Kameoka grundade han kôdô reigaku-kai, (sv. ’sällskapet för den kejserliga vägens
andelära’). I detta sällskap tränade man extastekniken tinkon kisin, men sällskapet hade också
politiska drag. Snart uppstod spänningar mellan Kisaburô och andra medlemmar. I samband
med detta fick Kisaburô en uppenbarelse att han skulle bege sig mot nordväst, vilket han
också gjorde. Han fick då kontakt med DEGUTI Nao och hennes dotter Sumiko.

1.5.2.3 Grundaren DEGUTI Nao och medgrundaren DEGUTI Onisaburô (1898-
1918)101

Ett antal vallfärder som Nao, Onisaburô och några andra troende gjorde under århundradets
första år har en viktig roll i Ômotos historieskrivning och självförståelse. Dessa vallfärder får
inte enbart tolkas som att Ômotos ledare ville infoga sig i de rådande vallfärdstraditionerna i
shinto och buddhismen. De måste även ses som ett sätt att markera att Ômoto tar över
initiativet från dessa religioner och förser sina anhängare med handlingsmönster. Den 4 juli
1900 reste Nao, Onisaburô, Sumiko och ytterligare två anhängare från Ayabe till den
obebodda ön Osima väster om Japan som omtalas i gamla japanska folkliga shinto- och
buddhistiska berättelser. Där vördade man templet, offrade frukt och bad böner för fred.

Nästa vallfärd påbörjades 2 augusti samma år och gick till ön Mesima, en annan obebodd ö
väster om Osima. På ön reste man en helgedom för Usitora-no-konzin och för Himmelens och
Jordens gudar och bad för världsfreden.

Vallfärderna till Osima och Mesima brukar tolkas som att dessa två öar symboliserar att
Ômotos två stiftare var en kvinna och en man. (O- är ett manligt prefix och me- ett
kvinnligt.102 En annan orsak var att Mesima var den ö där Usitora-no-konzin – även kallad
Kunitokotati – enligt Ômotos mytologi hade varit gömd under många år. Osima – som

                                                
101 När inget annat anges är upplysningarna i detta avsnitt hämtade från Sakae ŌISHI, Nao Deguchi, A
Biography of the foundress of Oomoto (Kameoka: The Oomoto Foundation 1982.) Ômoto har kvinnligt
ledarskap. Under denna period har Nao och efter hennes död dottern Sumiko, Onisaburôs hustru, varit andliga
ledare för Ômoto. Onisaburô hade dock rollen som ”medgrundare”, vilket i praktiken gav honom en mycket
stark ställning. Därför är det rimligt att under denna period tala om att Nao och Onisaburô gemensamt ledde
Ômoto. Tidvis ledde de olika falanger i rörelsen. Inflytandet gled allt mer över till Onisaburô.
102 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 55.
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vanligtvis kallas Itosizima – var på motsvarande sätt den ö där Ushitora-no-konzins
vasallgudar varit gömda. Nao och Onisaburô besökte öarna för att ”öppna” dem.103

1 oktober 1900 gick färden mot berget Kurama norr om Kyôto, där det buddhistiska
templet Kurama-dera med en helgedom för Demonkungen finns, och där Nao och hennes
sällskap inledde en vaka. Under två nätter på berget Kurama, mötte sällskapet några asketer
som identifierade sig med Demonkungen. En av dessa pekade ut Nao och Onisaburô som den
sanne Gudens kärl.

Vallfärden till Kurama och Kurama-dera, och asketens uttalande kopplar Ômoto till
buddhismen och dess traditioner, och antyder att Ômoto fulländar buddhismen.

19 april 1901 skrev Nao i Ohudesaki en uppmaning att hämta vatten från den Himmelska
Klippgrottan i Moto-Ise, en grotta som omtalas i shintomyter om solgudinnan Amaterasu. Det
var dock förbjudet att dricka av vattnet; om någon drack av det skulle orkaner och
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översvämningar drabba området; därför vaktades vattnet av en präst. Nao, Sumiko, Onisaburô
och 33 andra anhängare reste dock till Moto-Ise. När den vaktande prästen var borta ett
ögonblick hämtade två män vatten i bamburör. De bad alla vid helgedomen. Åter i Ayabe
offrade man vattnet på Usitora-no-konzins altare. Deltagarna tog en klunk var, en del vatten
hälldes i olika källor. I maj begav man sig åter till Mesima där en del vatten hälldes i havet
och bad till Usitora-no-konzin att vattnet skulle spridas över de fem kontinenterna och rena
dem, och på så sätt bygga ett paradis på jorden. Efter detta förkunnade Nao att vattnet skulle
spridas runt hela jorden på tre år. (Alltså fram till drakens år 1904.) Sedan skulle världen börja
röra på sig.

Under tiden skulle de människor som hade som uppdrag att tjäna den gudomliga planen,
börja samlas.

1 juli begav man sig till Izumo, där det finns en helgedom helgad till Susanoos avkomling
Ôkuninusi-no-Mikoto, varifrån man tog med sig vatten och helig eld.104

Vallfärderna till Moto-Ise och Izumo är vallfärder till shintoistiska helgedomar för
Amaterasu respektive Susanoo. Moto-Ise och Amaterasu representerar kejsarhuset, den
politiska makten och shintos officiella aspekt. Izumo kaj Susanoo representerar den
inofficiella ockulta aspekten av shinto.105

Under samma tid besöktes Ômotos anhängare nästan dagligen av poliser, som menade att
det var olagligt att en icke registrerad religiös grupp samlade anhängare. Onisaburô begav sig
till Kyôto för att registrera den nya religionen, men fick inte tillstånd till detta.

Nao begav sig 19 oktober 1901 till en helgedom på berget Misen, nordost om Ayabe, för
att vara ensam. Ända till 1872 hade det varit förbjudet för kvinnor att bestiga berget, och även
sedan dess brukade kvinnor i trakten undvika att göra det. Hon vistades en vecka på berget
och använde tiden till att skriva Ohudesaki.106

Under vistelsen på berget profeterade Nao att en flicka skulle födas och att denna skulle
ärva henne. Det kom att bli Onisaburôs och Sumikos dotter Naohi.107

”Misen-episoden illustrerar den nästan oförenliga olikheten mellan Naos och Onisaburôs roller i Ômoto.
Naos roll var att troget ta emot uppenbarelserna från Usitora-no-konzin, medan det var Onisaburôs roll att
tolka dessa läror och att bygga upp en organisation som skulle göra dem kända för världen - en värld som var
fientlig till att det grundades en grupp i enlighet med Usitora-no-konzins noggranna uppmaningar.”108

Efter resan till Izumo visade sig skillnaderna mellan Nao och Onisaburô tydligare. Nao och
Onisaburô kunde vara besatta samtidigt och andarna som besatte dem hade ett ordentligt gräl.
När besättelsen var slut var dock Nao och Onisaburô vänliga mot varandra.

I en ofta citerad uppenbarelse från 1914 förklaras skillnaderna mellan Nao och Onisaburô:

”På jorden uppenbarar detta Ômoto två själar, nämligen DEGUTI Nao och DEGUTI Onisaburô; Jag låter den
ena spela varpens roll och den andre inslagets. Båda väver en underskön bildväv. När vävningen är klar,
framträder den mest praktfulla bild.”109

Nao levde ett enkelt liv i enkla kläder. Hon avstod gärna från att värma sig vid koleldarna.
Onisaburô tyckte om vackra kläder, både japanska och västerländska. Onisaburô planterade
gärna vackra blommor, medan Nao – i enlighet med Ohudesaki – ansåg att det var slöseri med
odlingsbar mark. Tidvis var det hårda konflikter mellan Nao och Onisaburô. 110
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1905 pågick det rysk-japanska kriget. Många japaner väntade med fasa på att den ryska
baltiska flottan skulle anlända från Östersjön. 14 maj 1905 begav sig Nao tillsammans med
några anhängare till Mesima för att be. Hon tänkte sig att kriget var den tidpunkt då
nedrivandet och återuppbyggandet av världen skulle förverkligas. Maj 1905 var den mest
radikalt kiliastiska perioden i Ômotos historia. Japans flotta besegrade dock den ryska flottan,
och den väntade världsförändringen uteblev. Detta ledde till att förtroendet för Nao
minskade.111

Från 1906 till 1908 var Onisaburô borta från Ômoto i Ayabe. Under en tid var många
omotoister fientligt inställda till honom. Han använde tiden för att studera japanska klassiker
och shintoteologi, samt tjänstgjorde som präst i ett shintohelgedom i Kyôto inom sekten
Mitake-kyô, inom vilken han blev ledare för Ôsakaavdelningen. Han lärde sig också hypnos
av pastor UTIDA vid den kristna skolan i Ayabe. Under Onisaburôs frånvaro började Ômoto
att sakta falla sönder. Många troende reagerade på att den av Nao förutsagda världsomvälv-
ningen ännu inte hade ägt rum. Många övergick då till den kristna församlingen i Ayabe.112

Den anglikanska kyrkan i Ayabe som byggdes på 1800-talet ligger för övrigt bara några tiotal
meter från Naos bostad. Under de perioder då Onisaburô fanns i staden, gick han ofta till
kyrkan för att läsa bibeln. I Ayabe fanns också andra kyrkor.113

Vid höstfesten 1908 var Onisaburô åter i Ayabe. Då samlades hundra troende. Onisaburô
grundade Dainippon sûsai-kai (sv. ’sällskapet för Storjapans rening’). Dess program förenade
Onisaburôs lära om en religiös revolutionär-evolutionär restauration med regeringens
program för nationell mobilisering för de traditionella värdena, i vilket bl.a. shinto-
helgedomarna blev statliga institutioner. Onisaburô höll med regeringen om att religion och
politik var en enhet, men gjorde själv anspråk på att företräda det ”riktiga shinto”. Detta
uppfattades som en oerhörd provokation av regeringen och skapade fiendskap mellan Ômoto
och statsmakten.114

Staden Ayabe var i slutet av 1800-talet ett centrum för silkesindustrin. När Nao hörde
silkesfabrikens klocka sade hon alltid: ”Det är synd om arbeterskor och soldater.” I staden
Hukutiyama där hon föddes fanns ett regemente. Hon hade alltså vuxit upp i närheten av
kapitalismen och militarismen, två företeelser som Ômoto tidvis kom att bli starkt kritiskt
emot. I Miti no Siori skrev Onisaburô 8 maj 1908: ”På grund av upprustningen och kriget
måste många människor bli soldater. Så måste de offra sin enda kropp för att skapa floder av
blod och berg av ben. Människor måste också betala hög skatt.” ”I världen finns det inget som
är sämre än krig; inget mer meningslöst än upprustning.” ”Tallösa ynglingar i världen är alltid
tvungna att tjäna som soldater och träna sig i mördandets konst.115

1909 byggde Ômoto sin första helgedom.116 1910 övertog Onisaburô officiellt ledarskapet
över familjen DEGUTI117, vilket i praktiken innebar att han även blev ledare för Ômoto.

När Taisyô-perioden började, år 1912, började regeringen att förtrycka socialismen allt
mer. Fler och fler studenter anslöt sig till Ômoto, eftersom de ansåg att Ômoto var en
samhällsreformerande rörelse med religiös bas. Ômoto-studentgrupper bildades vid flera
universitet. Studenterna tilltalades av att ordet ”folket” nämndes så ofta i Ômotos heliga
skrifter, och att rörelsen tänkte sig att Gud skulle skapa ett jämlikt samhälle. De unga
studenterna kritiserade kejsardömet och ville ha en demokratisk regering. Säkerhetspolisen
blev därför intresserad av Ômoto, och censuren började kontrollera rörelsens trycksaker.118
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Under den här tiden blev kampen mellan två olika riktningar inom Ômoto allt mer intensiv.
Nao förespråkade en utpräglad nationalism. Onisaburô betonade allt mer tankarna om att alla
folk är Guds söner och åtnjuter samma beskydd av honom. Onisaburôs tankar väckte häftigt
motstånd bland medlemmarna i Ômotos styrelse. I boken Miti no Siori ser man redan
grunderna till de nya idéerna:

”I hela världen finns det inte något land, där Gud inte finns. Överallt dit solens strålar når finns också Gud.
Japanerna och européerna är för övrigt på samma sätt delandar av Gud, trots att de har olika färg på håret och
på huden.”119

1913 fick rörelsen namnet Taihon-kyô, en sinojapansk läsning av samma tecken som med
japansk läsning ger Ômoto-kyo (sv. ’Läran om det stora ursprunget’). 1914 bildades en armé
av propagandister Tyokurei gun (sv. ’den uppriktiga andens här’), troligen efter en idé från
Frälsningsarmén som under den tiden dök upp i Ôsaka-regionen. Den andliga träningen
genom tinkon kisin orsakade masshysteriska uppträdanden, vilket också fäste polisens
uppmärksamhet på rörelsen.

I Ayabe färdigställdes helgedomen Kinryû-den 1914.
4 oktober samma år begav sig den då sjuttionioåriga Nao, Onisaburô, Sumiko och ett

hundratal anhängare, efter en syn som Onisaburô haft, till ön Kamisima för att uppföra en
helgedom åt öns gudom, Hituzisaru-no-konzin, Sydvästs Gud. På hemvägen skrev Nao i
Ohudesaki att Onisaburôs ande var Maitreyas ande, räddaren som skulle inleda den nya
tidsåldern. Detta innebar ett slutgiltigt bekräftande av Onisaburô, som alltsedan han hade
anslutit sig till Nao, hade misstrotts av många omotoister.Nu bekräftades att Onisaburô var ett
kärl för Hituzisaru-no-konzin, den motsats som fullbordade Usitora-no-konzin. Från denna
stund var Nao övertygad om att Onisaburô skulle fortsätta arbetet med världens
återuppbyggnad.

Under första världskriget gick Ômoto-rörelsen snabbt framåt. Under Onisaburôs ledning
omvandlades Ômoto från en isolerad sekt med främst fattiga medlemmar, till en
radikalshintoistisk utåtriktad rörelse. ASANO Wasaburô, lärare i Flottans ingenjörsskola, och
specialist på engelsk litteratur, övergick till Ômoto och flyttade 1916 till Ayabe. ASANO,
som tidigare varit redaktör för en litterär tidskrift, blev redaktör för Ômotos trycksaksutgiv-
ning. Detta medförde att trycksakerna nådde en mycket hög nivå. Tidigare hade främst bönder
och lägre köpmän anslutit sig till Ômoto, men nu kom många intellektuella och officerare.120

1917 började Ômoto att ge ut tidningen Taisyô isin (sv. ’Taisyôrestaurationen’). I detta
spreds Onisaburôs reformprogram om ett idealsamhälle på religiös grund, där det traditionella
bondesamhället återupprättas. Idéerna skulle genomföras inte bara i Japan, utan i hela världen,
och kejsaren stod som symbol för processen. Onisaburô hade tagit upp idéer från filosofen
KITA Ikkis Nihon-kaizô-hôan-taikô (jap. ’Allmänna principer för rekonstruktionen av
Japan’).

Meizi-nationalismens princip ”Kejsarens folk, kejsarens Japan” hade övergått till den
ultranationalistiska formeln ”Folkets kejsare, folkets Japan.” Kejsaren skulle inte längre vara
en symbol i folkets mittpunkt, utan i stället en symbol för den dynamiska processen, som
utgår från folket och förändrar grunden för samhälle och näringsliv. Enligt den dåvarande
konservativa regeringens synsätt kom Onisaburô och Ômoto att tillhöra den ultranationalistis-
ka rörelsen i Japan.121 Till skillnad från fascistiska rörelser avvisade dock Ômoto terror.122

                                                
119 DV 184.
120 Ulrich Lins, Die Ômoto-Bewegung…, s. 9.
121 Ulrich Lins, Die Ômoto-Bewegung…, s. 105.
122 Ulrich Lins, Die Ômoto-Bewegung…, s. 108-109.
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Under den sista tiden avstod Nao från att skriva Ohudesaki; i stället arbetade hon varje dag
med att tillverka amuletter för de troende. Nao avled 6 november 1918, 81 år gammal. Efter
en begravningsritual i Kinryû-den, begravdes hon på kullen Ten’nôdaira, utanför Ayabe, där
Ômotos begravningsplats kom att anläggas.

1.5.2.4 Medgrundaren DEGUTI Onisaburô och den andra andliga ledaren
DEGUTI Sumiko (1918-1948)

ASANO Wasaburô, som ansvarade för Ômotos trycksaksutgivning, angrep i sin propaganda
demokratiseringstendenserna, och tydde begreppet ”nedbrytande” i Ohudesaki som en
krigsförklaring mellan Japan och övriga världen. Bland de länder som man förväntade sig att
Japan skulle kriga mot nämndes Förenta staterna, Kina och Ryssland. De troende skulle
överleva detta och vara med och bygga upp världen med Ayabe som världscentrum i
idealsamhället. Till propagandan hörde offentliga föredrag, gatupredikningar och utdelning av
trycksaker. Ômoto köpte dagstidningen Taisyô-nitiniti-sinbun i Ôsaka med en upplaga på 400
000, och genom den varnade ASANO i apokaplyptiska ordalag om ”återupprättnings-
katastrofen” som skulle äga rum 1921. ASANO propagerade mot demokratisering. Den heliga
skriften varnar: ” Som ume-blomman (lat. Prunus mume) blommar på vintern, skall hela
världen ha framgång efter att ha byggts upp på nytt.” Enligt ASANO och andra, skulle den
slutliga revolutionen komma 1921. Snabbt växte antalet omotoister till det dubbla. Däremot
minskade tidningens upplaga till hälften.123

Ômoto växte till en massrörelse som var spridd över hela Japan, efter att tidigare främst ha
haft sina anhängare i Tanba-regionen. Många anhängare gav upp sina tidigare liv, och ställde
sig i rörelsens tjänst i Ayabe för att invänta världens sammanbrott. Denna snabba utveckling,
där även antalet lärare ökade bland anhängarna, och i synnerhet Ômotos anspråk på att
företräda det ”sanna shinto”, ställde Ômoto i motsättning till statsshinto och till andra
religiösa rörelser.

Myndigheterna sökte efter en orsak att ingripa mot Ômoto. Man fann en sådan i påståendet
att Ômoto i sina publikationer hade brutit mot presslagarna och kränkt kejsarens ära.124 11
februari 1921 slog polisen till mot Ômoto. Denna händelse kallas allmänt det första Ômoto-
målet. (”Mål” skall i detta fall förstås som den juridiska termen ”brottmål”.) Till en början
misstänkte polisen att man förberedde ett uppror, sedan anklagade man Ômoto för att inte
respektera kejsaren och för att inte följa lagarna om utgivning.

Ômotos alla helgedomar och andra anläggningar förstördes. Genom att dyrka Usitora-no-
konzin som världens skapare, hade Ômoto låtit Amaterasu, som gynnades av statsshinto, få en
andra rangens plats.125 Onisaburô häktades 22 februari.

Omotoisterna reagerade på målet på olika sätt. De flesta upplevde händelsen som en
rening, ett steg på vägen till paradiset. Andra lämnade rörelsen, t.ex. ASANO som blev
pionjär inom spiritismen i Japan, och TANIGUTI Masaharu, som grundade den nya
religionen Seityô-no-ie. Domstolen ansåg att Onisaburô var skyldig till anklagelserna och han
dömdes till fem års tukthus, men släpptes på fri fot mot en lösensumma. Naos skrifter
beslagtogs.126

1921 började Onisaburô att diktera Reikai-monogatari (Berättelser från den andliga
världen). Han fortsatte med detta ända tills han fängslades 1935. Till skillnad från Naos
radikala profetior om nedbrytande och uppbyggande av världen, betonar Onisaburô mer
människans höga kall att genomföra förbättringar i världen. Naos fientlighet mot allt utländskt
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och ASANOs förväntan att världen skulle gå under genom främmande makters ingrepp,
ersatte Onisaburô med tolerans och tankar om en universellt giltig etik.127 Reikai-monogatari
måste också ses som en del av Onisaburôs litterära skapande. Redan hans farmor hade lärt
honom japansk poesi. Han skrev dikter och ett flertal andra verk fram till 1935.128

Utlandspropagandan för att sprida Onisaburôs reformprogram kom igång under denna tid
genom att esperanto började användas 1923 och genom att Zinrui-Aizen-kai (jap.; esp.:
Universala Homama Asocio, U.H.A.) grundades 1925. Missionärer skickades till Brasilien
och till Europa. Det huvudsakliga budskapet var att väst och öst skulle komplettera varandra,
på samma sätt som kropp och ande kompletterar varandra. Väst stod för de materiella
framstegen och öst för andligheten. Genom att en idealistisk-materialistisk utjämning skulle
ske med Ômoto som inspirationskälla, skulle hela Japan erhålla ett särskilt uppdrag i världen.
Detta ledde till att Ômoto stödde en expansiv japansk utrikespolitik, och dessutom hade såväl
hemliga som öppna kontakter med den fanatiska ultranationalismen.129

Trots att polisen hade förstört hela templet och begravningsplatsen, återupptog Ômoto
snart verksamheten. Allt fler anhängare anslöt sig och olika satellitorganisationer bildades.

1923 drabbades Tokyo av en stor jordbävning. Den kinesiska nya religionen Tao Yuan130

skickade en delegation med hjälp till Japan. Ett orakel hade uttalat att delegationen skulle
söka upp och finna en religiös organisation som liknade Tao Yuan och föreslå samarbete.
Efter att ha överlämnat hjälpsändningen, började delegationen att söka efter den religiösa
organisationen. De hörde talas om Ômoto, och begav sig till Ayabe 4 november, där
Onisaburô och Tao Yuans representanter skrev under och stämplade ett kontrakt och
samarbete och förening.131

Enligt andra uppgifter bodde en japan som hade blivit omotoist 1918 i Mukden (nuvarande
Shenyuang) och drev en vapenhandel på platsen. Denne följde Tao Yuans delegation till
Ômoto. Kontakterna med Tao Yuan ledde till att Onisaburô 1924 blev en hyllad folkhjälte i
den japanske offentligheten, och till att han lämnade ultranationalismen som dock hyllade
honom som en ledare för den japanska expansionen i Ostasien.132

Washingtonkonferensen 1921-22 resulterade i ett fyrmaktsfördrag mellan Japan,
Storbritannien, Förenta staterna och Frankrike om ömsesidiga konsultationer vid hot mot
ländernas territorier. Man hade också bestämt att man inte skulle blanda sig in i Kinas inre
angelägenheter. Detta fördrag var inte populärt bland japaner verksamma i norra Kina. De
fordrade att man skulle – om så med våld – skydda Japans intressen i Manchuriet och
Mongoliet.

1924 begav sig Onisaburô tillsammans med en grupp japaner till Mukden i Manchuriet,
som då regerades av Zhang Zuolin (1873-1928), som troligen fick japanskt stöd, bland vars
underordnade fanns en Lu Chankui. Onisaburô kom överens med Lu Chankui att de och den
senares armé, bestående av 3000 soldater, att skulle bege sig till Mongoliet. I Mongoliet fanns
en annan grupp som fick stöd från Förenta staterna och England och som försökte utvidga
Pekings intressesfär.
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Onisaburô ville kämpa för att ena det mongoliska folket och för att upprätta en gudsstat, ett
Ômoto-kungarike i Mongoliet. Genom att befolkningen enades skulle landet kunna anslutas
politiskt till Japan.133

På många platser uppfattades Onisaburô som en helig man och människor kom överallt för
att betyga honom sin vördnad, vilket inte Zhang Zuolin var förtjust i. Zhang Zuolins armé
anföll Lu Chankuis armé, som besegrades. Lu Chankui blev avrättad och Onisaburô hämtades
av en medarbetare från japanska konsulatet som skickade tillbaks honom till Japan. Japanska
dagstidningar gäckade Onisaburô för den misslyckade expeditionen till Mongoliet.134

En av deltagarna i expeditionen till Mongoliet var UESIBA Morihei (1883-1969), som
1919 hade blivit omotoist och flyttat till Ayabe, där han bl.a. hjälpte till med att anlägga en
park inom Ômotos område. Från och med 1925 utvecklade han en ny budosport som, enligt
Onisaburôs råd, fick namnet aikido. 1932 grundades Dai Nihon Budô Sen’yô-kai (Japans
Budoförbund), med Onisaburô som hedersordförande och UESIBA Morihei som ordförande.
Organisationen upphörde 1935. Ômoto anordnar enligt uppgifter från 1989 regelbundet
undervisning i aikido.135

I februari 1925, grundades i Peking, efter ett initiativ från Ômoto Tutmonda ligo de religioj
(sv. Hela världens religionsförbund). Högkvarteret placerades i Peking och det östliga
centrumet i Ten’onkyô i Kameoka. Förutom Ômoto och Tao Yuan, deltog representanter för
ett antal gamla och nya religioner. Eftersom flera representanter för ultranationalismen och
höga militärer deltog i bildandet av organisationen får man räkna med att organisationen även
syftade till att åstadkomma tvärförbindelser mellan Japan, Kina och Korea för att utöka det
japanska inflytandet.136

Maitreya-festerna såväl 1927 som 1928 hade klara kiliastiska drag. Den 3 mars 1927 (3
mars i tredje året i Syôwa) fyllde Onisaburô 56 år och 7 månader. Med anspelning på de 5670
miljoner år som mänskligheten skall få vänta på Maitreya, kom troende från hela Japan för att
fira Storfesten Miroku-taisai och för att hylla Onisaburô. I samband med detta utropade
Onisaburô Maitreyas ankomst till jorden.137 3 mars 1928 besökte Onisaburô, andra
representanter för familjen DEGUTI och ledande omotoister Naos grav i Ten’nôdaira och
begav sig därefter till den heligaste delen av Miroku-den, där Onisaburô reciterade en dikt
som framhöll att Maitreya hade kommit.138 Detta skedde alltså under drakens år 1928. Vissa
religionshistoriker har tolkat dessa händelser som att Onisaburô slutligen utropat sig som en
inkarnation av Maitreya.139

Sedan det första Ômoto-målet 1921 kände Ômoto ett stort behov att tvätta av sig stämpeln
som heretisk religion. Det är en av orsakerna till att Ômoto mycket medvetet använde olika
former av propaganda under denna tid. (Missionen i Europa behandlas på sidan 75 i denna
avhandling.)

Utställningar av Onisaburôs kalligrafi och keramik hölls på flera platser i Japan 1929-
1930. 1930 deltog Ômoto som enda nyreligiösa rörelse i den stora religionsutställningen (Dai
Syûkyô Hakuran-kai) i Kyôto. Utställningen dominerades av buddhistiska grupper. Ômoto
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blev tvunget att ha sin utställning i en särskild salong, vilket ledde till att man fick stor
uppmärksamhet. Från 1932 ordnade man Manchuriet-Mongoliet utställningar för att markera
det japanska inflytandet i dessa områden. I mars 1932 inrättade Ômoto 36 rörliga biografer
som turnerade runt i Japan med propagandafilm. Antalet ökade senare.140

Aizen-kai utökade sina aktiviteter bland de japanska trupperna i Manchuriet. Redan innan
Mukden anfölls 1931 har Onisaburô genom Syôwa seinen-kai (sv. ’Sällskapet för syôwa-
periodens unga män’) ha genomfört paramilitära gruppövningar. Kontakterna med
ultranationalismen var alltså helt öppna.141 Tillsammans med reservistförband genomförde
Ômotos ungdomsrörelse förberedelser för framtida luftförsvar. Genom föredrag och
utställningar informerade de om hur man skyddar sig vid angrepp från luften. Man passade
också på att propagera för Manchuriets och Mongoliets betydelse för Japan. I slutet av 1932
stödde Ômoto en ”folkkongress” i Kyôto som krävde att Nationernas förbund skulle erkänna
den lydstat som Japan upprättat i Manchuriet 1932.142

Ett direkt politiskt steg var när Ômoto 22 juli 1934 grundade Syôwa sinsei-kai (sv. ’Heliga
syôwa-sällskapet’). Med utgångspunkt från böndernas nöd fordrade sällskapet en expansiv
japansk utrikespolitik. Till skillnad från andra ultranationalistiska grupper hade
organisationen Ômotos troende, kapital, organisation och propagandaapparat bakom sig.
Sällskapet genomförde tre kampanjer. Den första genomfördes 1934 med syftet att säga upp
avtalet från Washingtonkonferensen.143 Den andra krävde skattesänkning för bönderna, eller
tidsfrist för återbetalning av skulder. Denna fick så stor uppmärksamhet att regeringen
fruktade uppror. Den tredje behandlade begreppet kokutai (nationalväsen) och antydde att
regeringen måste förstärka medvetandet om den ”japanska andan”.144

8 december 1935 gjorde polisen en nytt tillslag. Onisaburô arresterades i Macue, där han
befann sig på ett besök. Ett tusental omotoister arresterades eller kallades till polisstationen.
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Propagandamaterial beslagtogs. Alla satellitorganisationer upplöstes och hela organisationen
gick under.145

Det finns olika uppfattningar om orsakerna till det andra Ômoto-målet. Vissa anser att
myndigheterna trodde att Ômoto ville genomföra en statskupp och göra Onisaburô till kejsare.
En annan uppfattning är att Ômoto gav stora bidrag till ultranationalisterna och att
myndigheterna ville strypa tillflödet. En tredje teori är att andra religiösa rörelser oroades av
Ômotos framgång.146

Lins menar att de huvudsakliga orsakerna till målet var Aizen-kais antiparlamentariska
propaganda i Manchuriet, det öppna samarbetet mellan Ômotos ungdomsrörelse och
reservistförbanden och grundandet av Syôwa sinsei-kai. Regeringen fruktade tvärförbindelser
mellan just denna organisation och militären. Den officiella förklaringen var dock
ärekränkning av kejsaren och brott mot det japanska nationalväsendet p.g.a. 1928 års
Maitreya-storfest.147

Polisens förhör genomfördes med tortyr. De som väntade på förhör hade händerna och
fötterna bundna och munkavlar. Eftersom tortyr, våld och tvång förekom, kom
förhörsprotokollen att bli precis sådana som polisen ville. Somliga fångar begick självmord.
Andra dog plötsligt eller svalt ihjäl, åter andra blev vansinniga. Sammanlagt fängslades 3000
omotoister, varav 16 avled i fängelset.148 Såvitt är känt frigavs alla senast 1942. Under kriget
förhöll sig omtotoisterna helt neutrala; de gjorde varken något för eller mot kriget.149 Trots att
Ômoto aldrig blev officiellt förbjudet av någon domstol, förstördes alla helgedomar och andra
byggnader i Ayabe och Kameoka. Alla möbler såldes mot låg ersättning: många dokument,
skönskrifter och teckningar gick förlorade.

Efter krigsslutet 1945 blev Onisaburô slutligen förklarad oskyldig efter allmän amnesti.
Redan 1942 hade dock han och hustrun Sumiko blivit frisläppta efter mer än sex års häkte.
Han försökte nu att hålla samman de troende som fanns kvar, och koncentrerade sig på
diktkonst och måleri. Under 1944 skapade han över 3000 teskålar i keramik, som ställdes ut
för första gången 1949. Teskålarna som var målade i alla möjliga färger andades hopp i en tid
då en betryckt stämning härskade i Japan efter förlusten i andra världskriget. Ômoto hade
påbörjat en process att flytta sin tyngdpunkt från socio-ekonomiska reformer till andlig
förnyelse genom traditionell japansk konstutövning.150 Onisaburô var starkt förändrad efter
den långa fängelsevistelsen. Familjemedlemmar har berättat att han gärna hälsade på
esperanto. Han sade dock aldrig hela meningar på språket.151

Den 8 december 1945, firade ett tusental omotoister från hela Japan ”gudstjänst till minnet
av Ômoto-målets upplösning”, på den heliga platsen i Ayabe. Ômoto hade överlevt tio års
förföljelser.

1946 organiserade Onisaburô på nytt ett religiöst samfund som fick namnet Aizen-en (sv.
’kärlekens och godhetens trädgård’). Namnet aizen – som tidigare använts om propagandan i
utlandet – antyder att den universella etiken med kärlek och godhet nu kommit i förgrunden.
En annan tendens var att rörelsen, som fram till 1935 hade varit mycket utåtriktad och verkat
genom massmedia och massmöten, nu samlade sin verksamhet i sina centra i Ayabe och
Kameoka. Paradiset skulle framträda inom de troendes gemenskap och tjäna som en förebild
för Japan och världen.152 Till stöd för detta finns ett uttalande i Ômoto-Sin’yu:
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”Se! Allt det som sker i Mitt Ômoto, förverkligas i världen. Ge uppmärksamt akt på det som har skett i
Ômoto och när. I detta Ômoto visar Jag i praktiken företeelser, som sedan äger rum i världen. Under tiden
kallar Jag Ômoto världens spegel, för allt som händer i världen speglas också i Ômoto.”153

Tillsammans med tanken på ett paradis i de troendes gemenskap, återkom också tanken på en
reform av personligheten.

1.5.2.5 Den andra andliga ledaren DEGUTI Sumiko (1948-1952)

19 januari 1948 dog Onisaburô. Hustrun Sumiko övertog rollen som religiöst överhuvud och
förändrade 29 oktober 1949 rörelsens namn till Ômoto Aizen-en (sv. ’kärlekens och godhetens
trädgård som det stora ursprunget’). Nu hade så många år gått sedan det andra Ômoto-målet
att namnet Ômoto inte längre var alltför belastat för att användas. Namnet antyder också att
universell etik är en viktig del av den religiösa läran. Sumiko lyfte också fram betydelsen av
människans tacksamhet för Guds välgärningar och framför allt över jordens gåvor i skörden,
vilket innebär att rörelsens rötter bland bönderna betonas. Hennes anhängare kallade Sumiko
daiti no haha (den stora jordens moder). Sumiko betonar vidare bönens (inori) betydelse för
personligheten.

Sumiko reste runt i Japan för att förklara rörelsens historia och de delar av läran som nu
betonades. Hon fortsatte återuppbyggnaden av rörelsens huvudcentra och filialer. 1949
återupptogs arbetet i Aizen-kai och 1950 engagemanget för och genom esperanto. Hon
skapade många dikter, skönskrifter och målerier, som tros ha en magisk verkan bland
omotoisterna.154

Från och med Sumikos ledarskap har Ômoto tillämpat kvinnligt ledarskap. År 1999
beskrivs principen på detta sätt:

”Ômotos arvtagare (Ledare) är en kvinna enligt blod eller ande-band från Grundaren för varje generation;
Ledarna som följt efter henne har uppdraget att ärva genealogin av Grundarna och fullborda det heliga
räddningsarbetet enligt Guds vilja.”155

Ômoto har hela tiden varit starkt bundet till familjen DEGUTI. Redan före Ômotos tillkomst
blev många män adopterade in i familjen, där släktnamnet ärvdes från mor till barn. Många
ledande uppdrag i religionen innehas av olika medlemmar av familjen. De kvinnliga ledarna
ägnar sig främst åt litteratur, konsthantverk och kontakter med representanter för andra
rörelser samt närvarar vid de viktigaste riterna och festerna. Det är dock främst män som
uttalar sig i teologiska och organisatoriska frågor.156

1.5.2.6 Den tredje andliga ledaren DEGUTI Naohi (1952-1990)

Efter Sumikos död 31 mars 1952 övertog Naohi ämbetet som ledare. Rörelsens namn
ändrades till Ômoto. Naohi lade tyngdpunkten på skapelsens etiska ursprung som
gudomliggjordes under namnet Ômoto-sume-ômikami. Denne står i centrum för kulten. Även
Naohi hade ett stort intresse för konst. Hon betonade därför – med Onisaburôs teorier som
grund – den estetiska aspekten i livet, vid sidan av den etiska.157

                                                
153 DR 352.
154 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 78-79
155 DR, s. 224.
156 Emily Groszos Ooms, Women…, s. 43, 119.
157 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 80.
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Bernegger menar att Ômoto under början av Naohis ledarskap hotades av en schism,
eftersom många troende var besvikna över att paradiset inte blivit verklighet under
Onisaburôs ledarskap.158

I Ayabe kunde den stora helgedomen Miroku-den återuppbyggas 1953. Helgedomen
Bansyô-den i Kameoka blev klart 1958. Vid invigningen dansade Naohi nô-dansen
maibayasi. 1957-1958 skrev Naohi de två böckerna ”Min lilla anteckningsbok”. 1965-1973
utkom hennes verk Sun’yô-syû i två delar. 1960 inbjöd kejsaren Hirohito Naohi till en
trädgårdsfest i det kejserliga palatset, vilket hade stor betydelse och ytterligare markerade att
staten och Ômoto hade försonats efter de två Ômoto-målen.

Under 1960-talet ökade det sociala engagemanget inom Ômoto, då grupper av troende
starkt engagerade sig bl.a. i demonstrationer mot kärnvapen. Kring 1970 skedde ett vägval då
rörelsen valda att tona ned det samhällskritiska engagemanget och i stället engagera sig för
konst och religionsdialog. Man valde  tatenaosi ’återuppbyggandet’ före tatekae
’nedrivandet’.

Naohi utövade flera konstarter: skönskrift, teckning, vävning, keramik, teceremoni,
yakumo-koto-musik, nô-dans och nô-teater. Intresset för botanik ledde till att Naohi upptäckte
en ny art av körsbärsträdet. Under Naohis ledarskap anordnades ett flertal konstutställningar.
Även Naohis egna verk har ställts ut inom och utom Japan. Särskilt stor betydelse hade
Ômotos konstutställning som under 39 månader med början 1972 besökte 13 städer i Europa
och Nordamerika. Denna utställning ledde till att Ômoto och The Cathedral Church of St.
John the Divine i New York inrättade täta förbindelser. Ômotos gudstjänst firades i The
Cathedral Church of St. John the Divine 12 mars 1975 och dekanen James Parks Morton
ledde en gemensam gudstjänst med Ômoto i Bansyô-den i Kameoka 7 november 1977.
Många nya kontakter togs på religionsdialogens område. DEGUTI Kyôtarô och HIROSE
Yasumi deltog i en interreligiös fredsceremoni nedanför berget Sinai 10 november 1979.159

5 mars 1979 färdigställdes den andliga ledarens officiella byggnad Kyôsyu-yakata eller
Rokuzyu-no-yakata i Ayabe. Under fem år hade 9000 personer frivilligt lagt ner 20000
arbetsdagar på bygget. 160

1982 utsågs DEGUTI Kiyoko officiellt till Ômotos fjärde ledare. Naohi avled 1990.
Naohis man Hidemaru föddes 1897 och hette ursprungligen TAKAMI Motoo. Som barn

plågades han svårt av hallucinationer med djävlar och onda andar. 1919 började han att
studera vid ett universitet i Kyôto. Samma år kom han i kontakt med Ômoto och blev så
intresserad av rörelsen att han misskötte sina studier. Efter en misslyckat äktenskap och
skilsmässa blev han medlem av Ômotos stab 1925. Här lärde han känna Onisaburôs och
Sumikos dotter Naohi. De gifte sig 1928. Hidemaru var mycket aktiv i Ômoto fram till 1935,
framför allt vad gällde kontakterna med Tao Yuan. Han deltog i flera resor till Manchuriet.161

I samband med det andra Ômoto-målet 1935 fängslades Hidemaru. Myndigheterna antog
att han var den blivande ledaren, och han torterades därför extremt hårt och fick svåra
psykiska störningar, troligen schizofreni. Gilkey och TANAKA gör en teologisk tolkning av
detta, nämligen att Hidemaru var i ett tillstånd där ett högandligt medium tillåter lägre andar
med hämningslös natur att komma in i hans kropp för att mediet skall kunna tala förstånd med
och förbättra de låga andarna. De menar också att Hidemaru genom sitt tillstånd av ständig
demens eller mental kollaps fullbordat en av sina egna profetior från ungdomen: ”Om jag inte
blir galen, är det inte alls möjligt för mig att gå genom världen enligt min vilja, fri från alla
hinder.” 162. DEGUTI Hidemaru avled 25 december 1991.163

                                                
158 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 80-81 Vad gäller tidsrymden 56 år och 7 månader se s. 38+2.)
159 Takaŝi AGOU, ”Tria Majstrino”, OO, jan. 1990-jul. 1991, s 4-7
160 Alex Kerr, ”La Oficiala Domo de la Spirita Gvidantino konstruita”, OO, 1980, jan.-jun., s. 41-49.
161 William GILKEY & Masamiĉi TANAKA, ”Biografieto (1-a parto) Hidemaru”, OO, 434, 1992, s. 14-18.
162 William GILKEY & Masamiĉi TANAKA, ”Biografieto. Hidemaru (2-a parto)”, OO, 439, 1997, s. 42-47.
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1.5.2.7 Den fjärde andliga ledaren DEGUTI Kiyoko (1991-2001)

6 november 1992 invigdes det nya templet Tyôsei-den på Ômoto-området Baisyô-en i Ayabe.
I samband med färdigställandet av det tredje Tyôsei-den skriver Joel Brozowsky, anställd vid
Ômotos internationella avdelning: ”På så sätt [genom att interreligiös fredsbön skall äga rum i
Tyôsei-den i november 1993] tjänar det nya Tyôsei-den inte bara symboliskt för att förebåda
den nya tidsåldern med fredligt samarbete i världen, utan också i praktiken för att göra
verkliga steg i den riktningen.”164

Ômoto har under Kiyokos ledarskap, på samma sätt som under Naohis ledarskap, präglats
av en Maitreya-förväntan som är förknippad med en medvetenhet om att Maitreya-världen,
kommer om människornas hjärtan förändras. Ômoto har i detta skeende rollen som en
förebild i världen.

DEGUTI Kiyoko har varit mycket aktiv vad gäller att resa runt och besöka Ômotos filialer
i Japan.165 Under slutet av 1990-talet inledde Ômoto ett arbete för att de heliga skrifterna
skulle översättas till esperanto, och därefter till andra språk.

Kiyoko avled 29 april 2001.

1.5.2.8 Den femte andliga ledaren DEGUTI Kurenai (2001-)

DEGUTI Kurenai tillträdde som den femte andliga ledaren 29 april 2001.166 Än så länge har
hon framträtt ytterst sparsamt.

1.5.2.9 Helgedomar

Ômoto har två centra, ett i Ayabe för gudstjänst, och ett i Kameoka för mission, undervisning
och administration. Platserna Ayabe och Kameoka har i Ômoto viktiga funktioner såväl i
rörelsens organisation som i de heliga skrifterna och i den kiliastiska förväntan.

Centrumet i Ayabe kallas Baisyô-en. Den stora helgedomen Tyôsei-den i Ayabe byggdes
1918-1919, men förstördes under det första Ômoto-målet. 1935 hade grunden lagts för ett
andra Tyôsei-den, men även detta förstördes. 6 november 1992 invigdes den nya helgedomen
Tyôsei-den. Det är egentligen en samling byggnader, som sammanbinds av korridorer och
gångar under jord. De åtta byggnaderna med en area av 7850 kvadratmeter är byggda med
traditionell japansk teknik. Bland annat användes 1700 300-400 år gamla japanska cypresser.
Eftersom det är brist på sådana träd i Japan fick de till stor del importeras från Taiwan och
Nordamerika. Under altaret finns jord från olika platser som är heliga för Ômoto, bl.a. från
Brasilien och från Buddhas födelseort Lumbini i Nepal.167

Miroku-den i Ayabe var tidigare Ômotos viktigaste helgedom. Den uppfördes 1953 i
samband med Ômotos sextioårsjubileum. Den stora salen omfattar 789 tatam (en tatam är
nästan 2 kvadratmeter). Längst inne bakom ett förhänge av bambu finns det allra heligaste,
där man dyrkar FadersGuden.

Ômotos område i Kameoka kallas Ten’onkyô och köptes av Ômoto 1919. Det är platsen
där tidigare AKETI Mituhides slott Kameyama fanns. Stenmurar från detta finns kvar. Även
byggnaderna i Kameoka förstördes vid Ômoto-målen 1921 och 1935 På den här platsen finns
                                                                                                                                                        
163 ”Nekrologo, Majstro DEGUĈI Hidemaru”, OO, 434, 1992, s. 12.
164 Joel BROZOVSKY, ”Ĉoosej-den. Multjara revo realiĝis”, OO, 434, 1992, s. 1-9.
165 Samtal med HUGIMOTO Tatuo, 19 september 2001.
166 Sinjorino Kurenai DEGUCXI sukcedis la Kvina Spirita Gvidantino de Oomoto, 29an de Aprilo 2001.
http://www.oomoto.or.jp/Esperanto/index-es.html
167 Joel BROZOVSKY, Ĉoosej-den. Multjara revo realiĝis, OO, 434, 1992, s. 1-9.
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den stora helgedomen Bansyô-den och Tyôjô-kan (bostad för ledaren), en keramikverkstad
och Kameyamas botaniska trädgård. Deltagarna i kurser bor i gästhemmet Ansei-kan (Det
lugna livets hus). I Ômoto-kaikan finns Ômotos olika kontor. Satellitorganisationerna Aizen-
kai (U.H.A.), Sinkô-kai (social välgörenhet) och Mizuho-kai (jordbruk) har sina kontor inom
Ten’onkyô. På Esperanto-torget invigdes 1963 ett monument med mottot Unu Dio, Unu
Mondo, Unu Interlingvo (esp.; sv.: ’En Gud, En Värld, Ett Mellanfolkligt språk’).

I helgedomen Bansyô-den finns en nô-scen, där Deguchi Naohi brukade framföra nô-dans.
I Ten’onkyô firas månadsfesten (första söndagen varje månad), den stora festen Zuisei168 på
sommaren, dessutom shintoistiska vigslar framför altaret, bön om helande från sjukdomar,
dessutom andra gudstjänster och fester. Även kursgården Baisyô-zyuku finns på området, där
japanskspråkiga kurser om Ômotos lära äger rum året runt. Sedan 1987 ges också esperanto-
kurser för omotoister.169 Bilder på helgedomarna finns på internet.170

1.5.2.10 Riter och fester; prästerskap; medlemmar

Dagliga riter. Morgon och kväll skall omotoisterna delta i kyûzi hemma eller i ett
huvudtempel eller i ett filialtempel. Vid kyûzi i hemmet offrar man till familjens förfäder och
till de ”verkliga kami”. Dessa tillägnas var sin halva av altaret.171 Vid Bansyô-den i Kameoka
äger bönerna rum kl. 6.00 resp. 19.10.172  Vid sidan om de organiserade riterna utövar
omotoisterna meditationen tinkon-kisin, se s. 143.

                                                
168 Zuisei firas i Kameoka, eftersom den firas till minnet av Onisaburôs födelse vid Kameoka. De övriga stora
festerna firas i Ayabe.
169 ”Sankta Loko de Oomoto Ten’onkjô”, OO, 1983, jan.-dec., s.18-28; Sanktejoj (Sanktaj Terenoj),
 http://www.oomoto.or.jp/Esperanto/esSeic/seicm-es.html
Gvidilo al la Oomoto-terenoj en Kameoka kaj Ajabe (Kameoka: Internacia fako de Oomoto, 1994).
171 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 143.
172 Mina inlämnade frågor besvarade av TAKANO Haruki, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.

Bansyô-den
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Månatlig rit, Tukinami-sai. Varje månad firas Tukinami-sai, Den har sitt ursprung i en
månatlig gudstjänst som sedan tidigare firats inom shinto. 1894 infördes den i Ômoto av
DEGUTI Nao, sedan hon hyrt ett litet rum hos en granne och där ställt upp ett altare till
Ômotos Gud. Redan 1893 hade omotoisterna börjat ställa upp altare i sina hem, och 1900
standardiserades altarnas utseende. Onisaburô fastställde riten enligt shintotraditionen.

Varje månad finns också särskilda dagar då anhängare från omgivningen deltar i kulten i
en helgedom eller filialhelgedom i större utsträckning än vanliga dagar. Tukinami-sai firas i
Ômotos helgedomar i Ayabe, Kameoka och Tokyo, i filialhelgedomarna och vid hemaltarna.
Varken datum eller tid är fastställda, utan anpassas efter vad som är lämpligt för församlingen
eller familjen.

Innan församlingen går in i templet, tvättar de händerna och munnen. DEGUTI Nao
befallde ursprungligen anhängarna att bada i en flod till och med under den kalla vintern, men
senare har reningen börjat utföras på ett mer symboliskt sätt. Gudstjänsten börjar med musik
av den tvåsträngade yakumo-koto, som lugnar och renar prästernas och deltagarnas hjärtan.
Under tiden går prästerna in i det allra heligaste och sätter sig framför altaret. Reningsriten
börjar med att en präst reciterar böner framför ett särskilt altare dedicerat till reningens gudar.
En annan präst tar en käpp med pappersremsor som hänger på den ena änden och svänger den
över offergåvorna, över prästerna och över församlingen, och renar dem på så sätt.

Översteprästen går så till högaltaret och hälsar på det under tystnad, och klappar så i
händerna för att markera att gudstjänsten börjar. (I shintos gudstjänster klappar man i
händerna före och efter bön för att lova Gud och för att uttrycka glädje. I de flesta
shintohelgedomarna klappar man i händerna två gånger, inom Ômoto däremot fyra, eftersom
Onisaburô tolkat ordet yahirade (åtta platta händer) som förekommer i gamla shintoböner
som att man skall slå ihop de två händerna fyra gånger.)

När översteprästen kommer tillbaka till sin plats, reser sig de andra prästerna och börjar
skicka runt livsmedelsoffer från en präst till nästa i sicksackmönster under ackompanjemang
av musikinstrumentet koto och sång. Behållare med ris, korn, sojabönor, riskakor, fisk, tång,
gröna grönsaker, morötter, rättikor, spansk peppar, svamp, nötter, potatis, batater, ärter, frukt,
vatten och salt skickas fram till altaret. Inom Ômoto är alla livsmedel råa och renade, till
skillnad från vissa shintohelgedomar där även kokad mat offras. Översteprästen sitter framför

Kyûzi i
Bansyô-
den
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altaret, bugar sig, klappar i händerna och reciterar en bön skriven på ett stort papper, till Gud,
Universums Skapare. Efter recitationen offrar översteprästen och representanter för
församlingen tallkvistar under koto-musik. Offrandet av tallkvistar och papper fastbundna vid
dessa representerar silkeskläder för den himmelska klädnaden och trä för att bygga den
himmelska helgedomen.

Efter offrandet, reciterar alla präster och hela församlingen unisont bönen Miyabi-no-
kotoba (ord av tack och bön), skriven av Onisaburô. Någon gång reciterar man i stället den
äldre gemensamt shintoistiska kamigoto (heliga ord) för rening. Så sjungs en hymn skriven av
Onisaburô.

Under koto-musik går prästerna ut ur helgedomen i procession. Efter gudstjänsten hämtar
prästerna offren från altaret och fördelar dem bland gudstjänstdeltagarna. I en symbolisk fest
dricker man sake, äter frukt, bitar av riskaka och tar med sig det som blir över hem. Genom
att dela på offergåvorna mottar man Guds välsignelser.173

Större fester. Vid större fester (taisai) kommer än fler anhängare till de stora
helgedomarna. Ômoto har stora fester, en för varje årstid.174 Det är dessa som räknas upp
nedan.

Reningsfesten setubun no maturi. På vintern firas månkalenderns nyårsdag setubun no
maturi, den dag då Usitora-no-konzin uppenbarade sig, vilket markerar att en ny era har
inträtt, genomförs olika reningsriter. Troende har skickat in hitogata, papper med en enkel
bild av en människa, påtecknat med namn, ålder och adress. Alla hitogata samlas in i ett kärl
och bärs i procession till en flod där de kastas i vattnet. Samtidigt reciteras natten igenom en
renings-norito i Miroku-den, till vilken präster från hela Japan har kommit. Ordens magiska
inverkan, enligt läran om kototama, ordsjälar, leder till att universum och de enskilda troende
befrias från tumi (jap. ’börda’ eller ’paket med smutsigt innehåll’) och kegare (jap. ’oren
tanke eller gärning’, ’synd’) och etisk-estetiska krafter kan utbreda sig.

                                                
173 Masamiĉi TANAKA, ”Cukinamisai, La sabato de ŝintoo”, OO, 1982, jul.-dec, s. 74-78.
174 Masamiĉi TANAKA, ”La Utafesto de Oomoto”, OO, 1982, jan.-jun, s. 6-9.

Hitogata.
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Även andra än omotoister inbjuds ibland t.ex. i den esperantospråkiga tidskriften Ômoto att
skriva sitt namn på och skicka in en hitogata. Reningen från synder ses som en nödvändig
förutsättning för världsfred.175

Miroku-taisai. På våren firas DEGUTI Naohis födelsedag 7 mars som Miroku-taisai. I
centrum för denna fest står bönen om att Maitreya-världen skall förverkligas, vilket skall äga
rum under den tredje religiösa ledarens ämbetstid. På eftermiddagen uppförs simai (’nô-dans’)
och nô-sång av medlemmar av familjen DEGUTI i Bansyô-den i Kameoka.176

Sommarfesten Zuisei-taisai och sångfesten utamaturi. Sommarfesten Zuisei-taisai (den
levande Mizus fest) firas 7 augusti, till minnet av att Mizu förkroppsligades i DEGUTI
Onisaburô. I samband med denna ber man för världsfreden. Under natten mellan 7 och 8
augusti kulminerar sommarfesten i sångfesten utamaturi, som har sina rötter i folkliga
samlingar där man sjöng utaer och dansade. Utamaturi firas inom Ômoto utomhus på en scen
i facklors sken på Ômotos område i Kameoka framför ett altare (utagaki), på vars mitt, det
står en fyrkantig pelare, vars fyra sidor var och en bär en tanzaku (ett kort, ungefär 6 gånger
35 cm.), på vilket en dikt är skriven. Runt den heliga pelaren finns sikisi (kort 24 gånger 27
cm), på vilka dikter offrade av de troende är nedskrivna. Huvudcelebranten reser sig och
närmar sig altaret, så faller han på knä och klappar i händerna rituellt. Därefter kallar han på
Susanoo-no-Mikotos närvaro, genom att recitera dennes uta, vilken är skriven på tanzaku och
anses vara den första utan som någonsin skrivits på japanska språket sedan Susanoo-no-
Mikoto, solgudinnas bror, besegrat en drake med åtta huvuden och åtta svansar, och räddat
den vackra mön Kusinadahime och hennes föräldrar Tenazuti och Asinazuti.

Vid utamaturi återkommer Susanoos ande, vilket ger oss möjlighet att be för fred och
renhet. Så går alla präster fram och sätter sig bredvid kören av utasångare. Till
akompanjemang av den tvåsträngade yakumo-koto uppför tre danserskor berättelsen om
Susanoos hustru och svärföräldrar. Sedan reciterar sångare till melodin hinaburi-tyô, till
ackompanjemang av trumman yumi-daiko och yakumo-koto. Vissa av utaerna sjungs
gemensamt av de närvarande. Omotoister kan skicka in utaer till detta tillfälle, men bara ett
mindre antal reciteras. Varje år får fyra diktare priser av den andliga ledaren.

De offrade utaerna skrivs på sikisi med olika färger. De arrangeras som ett stängsel kring
den centrala pelaren. När utamaturi ordnas som ett interreligiöst möte, kan de offrade dikterna
vara på olika språk och versformer.177

Därefter reciterar präster, körsångare och bedjare unisont flera utaer av Ômotos olika
andliga ledare. Utamaturi avslutas med att huvudcelebranten reciterar Susanoos uta.
Celebranterna, körsångarna och musikerna lämnar scenen i procession.
Onisaburô skapade sångfesten 1935 som en estetiskt-religiöst arrangemang. Utamaturi var
också ett sätt att låta traditioner från den förfeodala tiden blomma upp.

Kaiso-taisai. På vintern högtidlighålls 6 november minnet av DEGUTI Naos död vid
Ômoto kaiso taisai. Även vid denna fest utförs nô-dramor. Det är dock bönen om att de
dygder, som grunderskan har förkroppsligat, skall vidareutvecklas och utbredas, så att världen
till slut förvandlas till ett paradis, som står i centrum.178

Prästerskap. Till skillnad från andra shintosekter har Ômoto inget professionellt
prästerskap; alla gudstjänster genomförs av frivilliga; nästan alla omotoister lär sig ritualerna
som en del av sin utbildning. Under viktiga gudstjänster bär prästerna dräkter av silke och
lackade höga hattar, shintos traditionella dräkt, som härrör från det kinesiska hoven under

                                                
175 ”Secebuna festo, Aliĝu al Secubuna Festo de Oomoto per alsendo de hitogatoj, OO, 1987, jul.-dec., s. 42.
176 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 144.
177 Masamiĉi TANAKA, ”La Utafesto de Oomoto”, OO, 1982, jan.-jun, s. 6-9;
”La Utafesto de Oomoto, Antikva kanto, kiu forigas la murojn”, OO, 436, 1994, s. 34-35: Brigitt Bernegger,
”Ômoto-kyô…, s. 146-7.
178 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 147-148.
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Tang-dynastin (618-907), men som förändrats i det japanska hovet och slutligen fastställts
under heian-epoken (794-1191).179

Medlemmar. Före andra Ômoto-affären 1935 räknar man med att Ômoto hade 9305 aktiva
missionärer, 90000 troende och så mycket som 8 miljoner sympatisörer.180 Antalet omotoister
i Japan ökar långsamt: 1970: 143891 medlemmar181; 1974: 153397 medlemmar182; 1989:
171791 medlemmar183; 1993: 181604 medlemmar.184 Dessa siffror anger antalet formella
medlemmar, varav många är passiva. År 2001 berättade ledande omotoister att ungefär 45000
medlemmar är aktiva. Vid de stora festerna samlas 3000-4000 omotoister. Religionen har 662
”grenar”, d.v.s. lokalförsamlingar, som samlas varje månad.185 Omotoister räknar sig som
shintoister och kan därför be i även i icke-omotoistiska shintohelgedomar. De kan däremot
inte vara buddhister samtidigt som de är omotoister. Man uppger att japaner som är ljumt
religiösa besöker olika slags tempel och helgedomar och deltar i fester i olika religioner,
medan de varmt religiösa brukar hålla sig till en religion.186 Andra uppfattningar i denna fråga
finns med all säkerhet.

1.5.2.11 Andra religioner: lära, kontakter och gemensam tillbedjan

Under Naos ledarskap präglades kontakterna med andra religioner, sedan kontakterna med
Konko-kyô och Tenri-kyô avbrutits, av kritiska kommentarer i Ohudesaki samtidigt som Nao
och andra omotoister besökte ett flertal heliga platser. I missionen på esperanto var Ômotos
beskrivningar av buddhismen och kristendomen, i synnerhet beskrivningar av den katolska
kyrkan, mycket kritiska fram till andra världskriget, medan nyandliga rörelser beskrevs som
goda krafter. Fram till 1935 beskriver ofta Ômoto sig själv och vissa andra rörelser som
novspiritaj (sv. ’nyandliga’). Det svenska uttrycket ”nyandlig” är vardagligt och används
ibland synonymt med new age. När Ômoto använder begreppet förefaller det att beteckna
religiösa minoriteter som står i större eller mindre opposition till världsreligionerna och som
räknar med existensen av andar och med möjligheten till kontakt med dessa.

Man uppmärksammade särskilt kontakterna med den nya religionen Tao Yuan, som
uppstod kring 1916-1917 i staden Vu Dinfu i Shandong i Kina. Orakel och spådom spelar en
stor roll i rörelsen. Man dyrkar guden Sisei-senten-roso, den heligaste ursprungsguden, och
vördar fem religionsgrundare, nämligen Laotse, Śākyamuni (Buddha), Jesus, Muhammed och
Hiang Hianshi (Konfuceus lärare) och eftersträvar en enad värld. Till Tao Yuan hör också
Rödahakkorsförbundet, som ett slags hjälporganisation.

19 december 1923 sände Ômoto en delegation till Bo chjong-gjo i Korea för att inleda
vänskapliga förbindelser. Under Onisaburôs expedition till Mongoliet 1924 fick Ômoto en
viss kontakt med representanter för islam.187

                                                
179 Masamiĉi TANAKA, ”Cukinamisai, La sabato de ŝintoo”, OO, 1982, jul.-dec., s. 75.
180 Mina inlämnade frågor besvarade av TAKANO Haruki, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
181 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 28.
182 Ryuko Woirgardt, Die Neuen Religionen Japans und ihr Sendungsbewußtsein im hinblick auf den
Weltfrieden, Eine Analyse am Beispiel der Seicho-no-Ie-Bewegung, Europäische Hochschulschriften, Reihe
XXII, Soziologie, Bd./Vol. 269 (Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter Lang, 1994), s.
120.
183 INOUE Nobutaka…, Neureligionen…, s. 256.
184 Ryuko Woirgardt, Die Neuen Religionen…, s. 120.
185 Mina inlämnade frågor besvarade av TAKANO Haruki, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
186 Samtal med HAZAMA Hirotomi, 20 september 2001.
187 ”Historia skizo, Interreligia agado de Oomoto”, OO, 436, 1994, s. 40.
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22 maj 1925 grundades Tutmonda Ligo de Religioj (Hela världens religionsförbund) i
Peking på förslag av Onisaburô med representanter från Tao Yuan, buddhism, kristendom,
islam, taoism, lamaism, Bo chjong-gjo, Ômoto m.m.188 Högkvarteret placerades i Peking och
det östliga centrumet i Ten’onkyô i Kameoka. Detta uppfattades som att de olika religionerna
erkände att de tillkommit på ett liknande sätt och hade liknande läror. Genom Tao Yuan kom
även de kinesiska religionerna Vangiao och Daronhuj i vänskapliga relationer med Ômoto.
1931 fick Ômoto kontakt med Zajlihuj, en manchurisk organisation med flera miljoner
medlemmar i Kina. Samma år träffades representanter för Ômoto och lamaismen i Mukden.
Hela världens religionsförbund upplöstes genom andra Ômoto-målet 1935.189 Eftersom flera
representanter för ultranationalismen och höga militärer deltog i bildandet av organisationen
får man räkna med att organisationen även syftade till att åstadkomma tvärförbindelser mellan
Japan, Kina och Korea för att utöka det japanska inflytandet.190

Efter det att artikeln om Ômoto i tidskriften Esperanto publicerades 1924 skrev Neugeist-
Bewegung till Ômoto och ville samarbeta med dem. Man hade några hundratusen anhängare i
Tyskland, Tjeckoslovakien, Ungern, Österrike m.m. Man kom överens om att samarbeta med
varandra genom att Neugeist-Bewegung blev filial till Oomoto i Centraleuropa och Ômoto i
Paris blev filial till Neugeist-Bewegung, som också började också ge ut böcker om Ômoto på
tyska.

Upprättandet av Ômotos europeiska centrum ledde till kontakter med nyandliga rörelser i
olika länder, bl. a. med ovan nämnda Neugeist-Bewegung i Tyskland, Universella vita
brödraskapet i Bulgarien, Internationella förbundet för kristna spiritualister i Storbritannien
och Brasiliens spiritist-federation.191

Samarbetet med de andra nyandliga rörelserna är mycket viktigt för Ômotos
självuppfattning. En artikel i Oomoto Internacia från 1927 visar detta:

”Är det ännu inte tid att börja tänka på harmonisering av alla nya andliga rörelser, som spelar en särskild
melodi i världen. Är det inte redan tid att börja arbeta för en syntes av alla nationella grupperingar i en
mäktig Nyandlig International? (---) Vi tycker att tiden är tillräckligt mogen för att sammankalla en
universell kongress med alla nyandliga rörelser och inbjuder våra åsiktsfränder från alla länder till aktivt
samarbete för att förverkliga detta mål.”192

Redan samma år försöker man gå från ord till handling och publicerar en annons där man
söker kontakt med personer som vill samarbeta för att få till stånd en stor universell kongress
för nyandliga, idealistiska, nymystika och psykosociala rörelser. Som exempel nämns teosofi,
Ghandi-rörelsen, Bahá’í, Ômoto, antroposofi, rosenkorsare, Neugeist, Vita brödraskapet, Sufi,
Fu Ten Kjo, Svastika, Swedenborgare, Duhoboroj [innebörden oklar, möjligen den ryska
rörelsen duchoborcy], kväkare, bic’erdistoj [okänd innebörd], o.s.v., o.s.v.193

1935 inleddes kontakter med caodai i Vietnam.194

Esperanto används av många spiritister i Brasilien. Brasiliens spiritistförbund har gett ut en
hel del litteratur på esperanto. Denna har lästs av många omotoister. Allan Kardecs ”Andarnas
bok” har översatts från esperanto till japanska och publicerats i den japanskspråkiga
tidskriften Oomoto.

Efter andra världskriget är Ômoto mindre ensidigt inriktat på kontakter med nyandliga
rörelser, utan att sådana kontakter för den skull skulle upphöra. I stället visar Ômoto ett brett
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engagemang för kontakter med japanska religiösa organisationer, nyandliga rörelser och
senare också med representanter för judendom och islam. Engagemangen visar sig också
genom rapporter från interreligiösa konferenser. Efter andra världskriget tystnade också
kritiken mot andra religioner. En klar tendens är att man fram till utställningen ”Onisaburô
och hans skolas konst” 1972 främst sökte kontakter med mindre religiösa organisationer som
upplevdes stå som alternativ till de stora världsreligionerna. I samband med konstutställning-
en fick Ômoto kontakt med den episkopala kyrkan i Förenta staterna. Detta inledde en period
där strävan efter dialog och gemensam tillbedjan vidgades till att även omfatta de stora
världsreligionerna.

1946 deltog Ômoto i ett internationellt religiöst möte i Nisi-Honganzi i Kyôto.195

1955 deltog Ômoto i den Universella religiösa konferensen i Tokyo. Konferensen beskrevs
innan genomförandet som ett möte för att diskutera brådskande problem i den nuvarande
världen ur religiös ståndpunkt, och inte för att diskutera religiösa problem.196 Efter
genomförandet rapporterade man att man diskuterat ömsesidig förståelse mellan religionerna,
religion och fred och religionernas förhållande till politik, ekonomi och kultur.197

1956 besöktes Ômoto av en representant för caodai i Vietnam. Kontakterna återupptogs,
men avbröts av vietnamkriget, för att återupptas 1991.

1963 skickade Ômoto delegater till 48-a Universala Kongreso de Esperanto i Sofia,
Bulgarien, vilket medförde nya kontakter med Universella vita brödraskapet.

I samband med 50-a Universala Kongreso de Esperanto i Tokyo uppstod nya kontakter
med spiritistiska grupper i Storbritannien, ovan nämnda brödraskap i Bulgarien och Martinus
i Danmark. 198

En delegation från Ômoto deltog i 51:a universella esperantokongressen i Budapest 1966
och besökte därefter Vatikanen, där de fick audiens hos påven, och överlämnade ett budskap
från ledaren Naohi. Besöket nämns dock bara med nio rader i en lång artikel om resan till
kongressen. Man skriver också: ”Alla religioner måste vara toleranta; om inte, blir det aldrig
fred i världen.”199 Utan tvekan är just kampen för fred en viktig orsak till att Ômoto sökte
kontakt med katolska kyrkan. Under förkrigstiden hade man ju en minst sagt kritisk
inställning till just denna kyrka.

1972-1975 turnerade en konstutställning med Onisaburô och hans skolas verk i Europa och
Nordamerika. I Europa väcktes intresse främst för de konstnärliga aspekterna. I Nordamerika
ledde utställningen till ett andligt närmande. 1975 utförde Ômoto en shinto-rit i The Cathedral
Church of St. John the Divine, i New York. Detta anses vara en milstolpe i Ômotos arbete
med religionsdialog. I samband med Setubun-festen 1977 genomförde dekanen James Parks
Morton ett svarsbesök hos Ômoto och firade liturgin inför ett kors som ställts upp på altaret i
Miroku-den i Ayabe.200 Sedan utbytet med denna katedral inleddes har Ômoto ökat sina
ansträngningar för att ha ett utbyte med andra religioner. Ett flertal exempel finns.

12 mars 1975 genomfördes en gemensam gudstjänst med representanter för kristendom,
shinto, Ômoto och islam i templet Miroku-den i Ayabe. 12 oktober 1976 besökte kardinal
Sergio Pignedoli Ômoto. 19 oktober 1977 ledde DEGUTI Kyôtarô en gudtjänst enligt Ômotos
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rit i Vatikanen och fick därefter audiens hos påven Paulus VI. 16 maj 1980 kunde en Ômoto-
grupp presentera ett no-drama i ett domkapitelhus vid katedralen i Canterbury.201

Gemensam tillbedjan genomförs även vid Ômotos kontakter i Asien. Oomoto beskriver hur
en gemensam gudstjänst hölls i U.H.A.:s centrum Dia Amo utanför Katmandu i Nepal 12
februari 1978 där man tillbad Universums Kami, Herren Shiva och Herren Buddha. Man
avbildar också ett Ômoto-altare där bilder på Buddha och Shiva ställts upp på var sin sida om
centrum.202

3-4 augusti 1987 deltog Ômoto i ett interreligiöst möte med bön för fred på berget Hiei. Ett
uttalande från DEGUTI Naohi uttrycker glädje över att det som Onisaburô ville när Hela
världens religionsförbund grundades i Peking 1925, nu förverkligas i större skala.203 31
augusti-3 september 1987 deltog Ômoto i gemensam bön för världsfreden i Warszawa, i
arrangemang av S:t Egidio-kommuniteten och Polens katolska biskopar. 15-19 januari 1990
deltog Ômoto i ett världsforum om mänsklig överlevnad i Moskva. 1 april-5 maj 1991
besökte en delegation från Ômoto Syrien på inbjudan av Syriens stormufti, shejk Ahmad
Kuftaro. Delegationen vallfärdade också till Mekka.204 20-25 augusti samma år gjorde Mufti
Kuftaro ett svarsbesök hos Ômoto i samband med 120-årsjubileet av Onisaburôs födelse.205 4-
5 november ägde 1993 Prayer Offering and World Religious forum rum i Tyôsei-den i Ayabe.
300 religiösa ledare från 17 länder deltog.206

1.5.2.12 Emblem

Ômotos emblem symboliserar gud men har också andra betydelser, som t.ex. ”gud skapar
världen”. Det är egentligen ett heraldiskt vapen från Ayabe, vilket egentligen består av en stor
och åtta små ringar. Inom Ômoto avbildades detta felaktigt med en stor och nio små ringar.
Felet sågs dock som en del av uppenbarelsen.207

Inom Ômoto används också ett annat emblem som går tillbaka på en syn som Onisaburô
hade då ett optiskt fenomen bestående av solen, månen, jorden och en stjärna visade sig.
Solen är röd liksom på den japanska flaggan och stjärnan är grön liksom den gröna
esperantostjärnan. Detta andra emblem har framför allt använts inom Aizen-kai, men sägs i
skrifter från 1920-talet vara ett emblem för Ômoto.208
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206 MICUNO Masaburoo, ”Por Transiri Krizon, Tutmondaj religiuloj preĝas en Ĉoosej-den por eterna prospero
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2  Ômoto och esperanto

Japan har sedan länge haft kulturella kontakter med Kina och Korea. Under 1500- och 1600-
talet ökade handel och kulturellt utbyte med bl.a. Portugal och Spanien. Under Edo- eller
Tokugawaperioden 1649-1853 var Japan i det närmaste helt isolerat från stora delar av
omvärlden. När så Japan öppnades för kontakter med andra länder blev det uppenbart för
många japaner att det inte räckte med öppnade gränser för att bryta Japans isolering. Det
japanska språket är endast mycket avlägset släkt med vissa andra språk. Det är därför
jämförelsevis svårt för japaner att lära sig främmande språk. Eftersom Japan är beläget på öar
och förhållandevis få japaner besöker andra länder finns det inte heller så många tillfällen att
träna sina kunskaper i främmande språk. Detta är några av orsakerna till att esperanto, sedan
språket publicerats 1887, snabbt blev känt i Japan.

2.1 Esperanto209, interna ideo och homaranismo

1887 publicerade Ludvig Lazar Zamenhof, ögonläkare i Warszawa med ryska som
modersmål och sekulariserad jude, grammatik och ordlista till det konstgjorda språket lingvo
internacia, som snart kom att kallas esperanto. Lingvistiskt sett bygger esperantos ordförråd
till största delen på de romanska språken med vissa germanska och slaviska inslag.
Grammatiken brukar dock räknas som agglutinerande, vilket innebär att ordstammarna aldrig
förändras eller förkortas210, utan fogas till varandra som pusselbitar. Detta innebär att
esperanto grammatiskt sett står närmare turkiska och japanska än de västerländska språken.211

Esperanto är betydligt lättare att lära sig än de etniska språken.
Zamenhofs syfte med att publicera esperanto var att det skulle bli ett allas andra språk, som

människor kunde lära sig vid sidan om modersmålet för att underlätta kommunikation mellan
olika folk. Zamenhof menade att bristen på kommunikation och förståelse var en av orsakerna
till krig och fiendskap mellan olika nationaliteter. Orsaken till att just Zamenhof kom på
denna idé, var troligen att han växte upp i staden Białystok i nuvarande östra Polen, där fem –
språk - polska, ryska, vitryska, tyska och jiddisch - talades.

Snabbt slöt sig en grupp idealister i Ryssland till Zamenhof och det nya språket blev snart
ett språk som både talades och användes för fack- och skönlitteratur i original och i
översättning. Förutom de ryska esperantisterna spelade esperantister i Uppsala och Paris en
stor roll för språkets spridande och utveckling. Inom några år fanns esperantotalande i många
länder. 1905 anordnades Unua Universala Kongreso de Esperanto. 1907 inträffade en kris i
esperanto-rörelsen. En mindre grupp lanserade det reformerade språket ido (esperanto; sv.
avkomling). Sedan dess har hundratals konstgjorda språk lanserats, utan att något har fått
samma spridning som esperanto.

Esperantos framgångar jämfört med de andra konstgjorda språken brukar förklaras med ett
flertal faktorer. Dels intar esperanto en mellanställning mellan de naturalistiska konstgjorda
språken som försöker imitera befintliga språk både vad gäller grammatik och ordförråd och de
schematiska språken som är mycket olika de befintliga. L.L. Zamenhof avstod också från sin
upphovsrätt på språket och lät det utvecklas fritt som vilket annat språk som helst. På detta

                                                
209 Uppgifterna i detta avsnitt är framför allt hämtade från: Ivo Lapenna, Ulrich Lins & Tazio Carlevaro,
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211 John Wells, Lingvistikaj aspektoj de Esperanto (Roterdamo, Universala Esperanto-Asocio, Centro de Esploro
kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo, 1976), s. 27.
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sätt har esperanto fått ett liv och en livskraft som inte andra konstgjorda språk har. Ytterligare
en annan förklaring är att esperanto mycket tidigt sammankopplades med interna ideo (sv.
inre idé) som innebär att man tänker sig att esperanto, som ett allas andra språk vid sidan av
modersmålen, innebär ökad kommunikation och förståelse mellan folken, och på så sätt leder
till fred och samarbete. Interna ideo har lett till att ett starkt engagemang har vuxit upp bland
många esperantister. Dikter och sånger har skrivits och används vid olika manifestationer för
esperanto, där också symbolen för esperanto, en grön femuddig stjärna, används på flaggor
och rockslagsmärken.

Upphovsmännen till många andra konstgjorda språk bemödade sig därför om att deras
språk skulle vara helt frikopplade från alla ideologier. Det visade sig att esperantos interna
ideo utövade en betydligt större lockelse på allmänheten än de andra språkens frihet från
ideologier. Brytningen med gruppen kring ido kan alltså inte enbart förklaras med olika
uppfattningar i grammatiska frågor.

Zamenhof hade redan spunnit vidare på esperantos inre idé och börjat propagera för att
mänskligheten inte bara behövde ett allas andra språk, utan också en gemensam religion. Han
valde därför att inta en mer passiv roll i esperanto-rörelsen, som organiserats som Universala
Esperanto-Asocio. Nu lanserade Zamenhof idén om en ny religion, en allas andra religion,
som inte skulle ersätta utan komplettera de redan existerande religionerna. 1901 publicerades
Zamenhofs religionsprojekt under beteckningen hilelismo, Sedan 1906 användes
beteckningen homaranismo, för vilket den svenska översättningen ’mänsklighetstro’ 212 har
föreslagits, eftersom hilelismo gav signaler om en stark koppling till judendomen. Senare
utvecklades också tankar om att de olika religionerna skulle kunna förenas till en enda.

I Deklaracio pri Homaranismo från 1913 drar Zamenhof upp grunderna dels för vad det
innebär att vara en homarano (sv. en i mänskligheten), vilket innebär bland annat att
mänskligheten är en enda familj, och att varje människa har rätt att bo i det land där hon
befinner sig och att använda sitt eget språk. Dessutom beskrivs hur man skall göra för att hålla
sig utanför etniska och religiösa konflikter; frågan om vad man är skall man t.ex. i första hand
besvara med ”homarano”. I den sista av tio grundregler drar han också upp reglerna för
religionen homaranismo: den högsta och obegripliga kraften kallar jag ”Gud”; den viktigaste
principen var varje mänsklig samexistens är: ”Gör med andra så, som du skulle önska, att
andra gjorde med dig...” Allt annat skall man anse som tillägg; om man inte tror på någon av
de nuvarande uppenbarade religionerna, skall man kalla sig ”fritroende”, vilken inte är
liktydigt med ateist. Till dess en religion av fritroende uppstår kan man fortsätta att vara
medlem i den religion där man fötts.213

Homaranismo är alltså ingalunda en komplett religion, utan enbart ett projekt till hur man
undviker etniska och religiösa konflikter, och mycket lösa tankar på en ny religion. Att ändå
homaranismo som begrepp fick en så pass stor spridning, berodde på att Zamenhof var känd
bland esperantisterna och homaranismo fick publicitet, både positiv och negativ, bland dessa
och spreds snabbt mellan olika länder med hjälp av esperanto.

2.2 Esperanto kommer till Japan

I början av 1900-talet blev esperanto populärt i Japan. Olika grupper började att använda
språket av helt olika orsaker. Anarkister och kommunister ansåg att esperanto var en
möjlighet för lättare kommunikation mellan proletärer i olika länder. Liberala grupper såg

                                                
212 Paul Nylén, Esperantisk-Svensk ordbok (Förlagsföreningen Esperanto u.p.a., Stockholm, 1954), s. 92.
213 Jeremi Gishron, Lingvo kaj religio, Studi pri la frua esperantismo kun speciala atento al L.L. Zamenhof
(Jerusalem: Eldonejo Sivron, 1986), s. 90-91. Boken var ursprungligen en lic.-avhandling som författaren skrivit
under sitt tidigare namn: Hans Henriksson, Doktor Esperantos Broreligion (Lund 1981). Den sistnämnda är inte
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språket som ett beundransvärt resultat av västerlandets uppfinningsrikedom. Nationalister
betraktade esperanto som en möjlighet att bekämpa västerlandets språkimperialism, och
naturvetenskapsmän som upplevt att de hade svårt att få kontakt med vetenskapsmän i andra
länder publicerade studier och sammanfattningar på esperanto, för att underlätta den
vetenskapliga kommunikationen. Frimärkssamlare, språkintresserade och ungdomar som ville
ha kontakt med andra länder var också väl representerade bland de första esperantisterna i
Japan.214

På samma sätt som i andra länder dominerade de idealistiska motiven över de praktiska
bland dem som lärde sig esperanto. Den praktiska nyttan inom t.ex. handel och turism var
mycket begränsad, under det att t.ex. esperantos skapare Ludvig Lazar Zamenhof, hans
person, hans levnadsöde och homaranismo väckte stort intresse i Japan.215

DEGUTI Onisaburô hörde talas om esperanto redan i mitten av 1910-talet, sedan han läst
om esperanto i en tidningsartikel i Kyôto. Eftersom han redan tidigare tänkt tanken att det
borde finnas ett universellt språk i världen, tog han starkt intryck av artikeln och kände att
esperanto var just det språk som han sökt.216 1918 sade han till sina lärjungar att det var
nödvändigt att lära sig esperanto.217 Under denna tid var dock Ômoto så starkt splittrat att det
inte gick att uppnå någon enighet om esperanto.218 Den klaraste skiljelinjen gick mellan
”gruppen kring grundaren” och ”gruppen kring den store läraren” vilka, var och en, gjorde
sina egna tolkningar av Naos Ohudesaki.219 ”Gruppen kring grundaren” var så strängt
nationalistisk att man av dem betraktades som en ”ond gud” om man över huvud taget yttrade
ett ord på ett främmande språk, vilket Onisaburô berättade i tidningen Kami no kuni i
december 1923, sedan esperanto accepterats i Ômoto.220 DEGUTI Nao skrev sina
uppenbarelser enbart med japanska kana-tecken, och inte med en blandning av kinesiska
ideogram och japanska kana-tecken så som japanska vanligtvis skrivs. I Ohudesaki skriver
hon ”Genom ihoha:s221 48 bokstäver, skall Jag göra världen helt ny”.222 Detta tolkades av
många omotoister som att det japanska språket skulle ha en särskild roll i världen. Onisaburô
ansåg dock att esperanto var nödvändigt för att Dia entrepreno (sv. ’Guds företag’) skulle
förverkligas.223

DEGUTI Nao avled 6 november 1918. Under de senaste åren på 1910-talet hade
Onisaburôs auktoritet ökat inom Ômoto. Det stod allt mer klart att det var han som skulle
efterträda Nao. Onisaburô drev en linje som var öppen för kontakter med andra länder.
Genom tidningen Taisyô-nitiniti-sinbun nådde rörelsen ut till allmänheten med sin
propaganda. Allt fler intellektuella och militärer anslöt sig till den tidigare bondedominerade
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Propaganda Asocio de Oomoto, utan årtal, troligen 1993), s. 4
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222 DR 269.
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religionen.224 Eftersom esperanto generellt haft större genomslagskraft bland intellektuella än
bland bönder, blev detta ytterligare en grogrund för esperanto i Ômoto.

2.3 KITA Ikki och HATA Sinzi

Även KITA Ikki (1883-1937), bidrog till esperantointresset i Ômoto. KITA befann sig 1919 i
Kina och deltog där i rörelsen mot Qing-dynastin. Där gav han ut skriften Allmänna principer
för rekonstruktionen av Japan, ett ultranationalistiskt manifest. I det sjätte kapitlet, ”Rätten
till folkbildning”, kräver författaren att undervisningen i engelska skall avskaffas och att det
internationella språket (esperanto) skall införas som obligatoriskt så att det blir ett andra
modersmål. Orsaken är att KITA inte anser att engelska språket medför någon allmänbildning
och dessutom är svårt att lära sig. I motsats till detta är det internationella språket i enlighet
med förnuftet och lätt att lära sig. Genom det internationella språket kan barn skaffa sig
allmänbildning under folkskolan (i åldern 5 till 15 år). Han insisterar att man skall anta
esperanto som det andra nationella språket parallellt med japanska, och i enlighet med lagen
om naturligt urval kommer man efter 50 år att använda det som det första nationella språket,
under det att japanska kommer att ha samma roll som sanskrit eller latin för särskilda
studenter. I en följande not förklarar han att det brådskar att anta det internationella språket:

”om Japan i framtiden erövrar till och med Sibirien och Australien, så kan man inte tvinga på västerlänningar
det japanska språket, på samma sätt som man tvingat det på det koreanska folket. Man måste fastställa ett
officiellt språk för gemensam användning på Japans territorium, och göra så att det är språket som används
när utlänningar talar med japaner. De västerländska språken, kinesiska, hindi och koreanska skall gå under
till förmån för det internationella språket. Utan enighet i språket kommer Japan inte att kunna få ett större
territorium.”225

KITA Ikki besökte Onisaburô i september 1920 och visade honom manuskriptet till ovan
nämnda bok och bad Onisaburô att publicera det i tidningen Taisyô-nitiniti-sinbun. Ômoto
gjorde 50 kopior av manuskriptet och delade ut det till sina styrelsemedlemmar. Polisen fick
reda på detta och kallade in styrelsemedlemmarna på förhör.226227

ÔKUNI Izuo, tidigare politisk assistent till Onisaburô, har berättat att HATA Sinzi,
tidigare japansk armeattaché i Moskva och senare gendarm-kommendant, fick kontakt med
esperanto i Warszawa 1918, där han också tjänstgjorde som attaché, och personligen berättade
om språket för Onisaburô. HATA var omotoist.228 1921 publicerade också Ômotos tidning
Taisyô-nitiniti-sinbun en intervju med den blinde ryske esperantisten Vasilij Erošenko, som
uttalade sig positivt om Ômoto.229

I och med första världskrigets slut gick också esperanto fram i Japan utanför Ômoto,
eftersom många såg det som ett sätt att arbeta för fred.230
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2.4 Bahá’ímissionärernas besök

Ett intresse för esperanto var grundlagt hos Onisaburô och därvid också bland andra
omotoister. Det som ledde till att esperanto slog igenom och fick ett brett stöd bland
omotoisterna var dock bahá’ímissionären Ida Finchs besök hos Ômoto hösten 1922,231 sedan
hon råkat träffa DEGUTI Sumiko på en spårvagn.2321923 kom hon tillbaka tillsammans med
Martha Root. Vid dessa besök berättade de också att Bahá’í förespråkar att ett internationellt
språk används, och att många bahaier ansåg att esperanto var den lämpligaste kandidaten. Vid
något av dessa tillfällen deltog även Agnes Alexander. Onisaburô och de andra omotoisterna
tog starkt intryck av hur bahaierna använde esperanto. Martha Root lämnade också ett
exemplar av den nyutkomna boken Bahá’u’lláh och den nya tidsåldern av J. E. Esslemont.233

25 april 1923 åkte Martha Root vidare med båt till Kina.234

När Ômoto 1923 antog esperanto för sina internationella förbindelser, var Ômoto en
rörelse som starkt betonade Japans traditioner, och förhöll sig avvaktande till västerlandet.
Bahá’ímissionärernas besök 1922 och 1923 hade en stor betydelse för att ändra på
inställningen inte bara till esperanto, utan på hela synen på omvärlden. I Bahá’u’lláh och den
nya tidsåldern finns en utläggning av västerlandets och österlandets funktioner i förhållande
till varandra. Esslemont citerar Bahá’ís andre ledare ’Abdu’l-Bahá som i ett tal i Paris 1913
hade sagt att sanningens andliga sol i förfluten tid liksom i nutiden, alltid hade lyst från
österlandets horisont. ’Abdu’l-Bahá menade vidare att österlandet var i behov av materiell
utveckling och Västerlandet av ett andligt mönster, och att väst och öst därför måste
samverka, vilket skulle leda till en kultur, där det andliga uttrycks och tillämpas i det
materiella.235 I samma bok citerar Esslemont Bahá’u’lláhs tankar om ett universellt språk och
ett tal i Paris 1913, där ’Abdu’l-Bahá vidareutvecklar Bahá’u’lláhs tankar i riktning mot att ett
universellt språk skulle möjliggöra att österlandets och västerlandets böcker i så fall skulle
kunna spridas till andra länder, prisar Gud för att dr. Zamenhof uppfunnit esperanto, och
uppmanar alla att lära sig och att sprida esperanto.236

Det är uppenbart att boken Bahá’u’lláh och den nya tidsåldern har gjort mycket stort
intryck på Ômoto. De ovan citerade idéerna har bidragit till att Ômoto har kunnat se flera
svåra ideologiska frågor i ett nytt perspektiv. Ett av de grundläggande budskapen i Ohudesaki
är ju att de fattiga japanerna lider av de rikas förtryck som har blivit en följd av
industrialiseringen och kapitalismen, vilka uppkommit med utländskt inflytande:

”Den nuvarande världen är en djurisk värld, fylld av enbart djävlar, i vilken de starkare styr över de svagare.
Också Japan har blivit djuriskt.”237

I Bahá’u’lláh och den nya tidsåldern fanns en ideologi som kunde balansera tankarna på
Japans och Ômotos särskilda mission i världen och motståndet mot industrialiseringen och det
utländska inflytandet, med det faktum som tedde sig allt mer klart, nämligen att
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industrialismen och kapitalismen hade kommit för att stanna. Västerlandets materiella
utveckling hade alltså kommit för att stanna i Japan, men först när Ômotos och Japans
andlighet kommer till väst skulle den gynnsamma korsbefruktningen kunna ske.

Bahá’í-missionärernas besök hade alltså en viktig roll för spridandet av esperanto i Ômoto,
dels på grund av att de personligen propagerade för språket, men också för att den bok de
överlämnade, Bahá’u’lláh och den nya tidsåldern, innehöll tankarna på ett utbyte mellan öst
och väst, och att man ansåg att esperanto var ett nödvändigt verktyg för detta.

I La Verda Mondo som är Ômotos tidning för japaner på esperanto betonades i en artikel
att esperanto var mer nödvändigt för de östliga folken och särskilt för Japan som från och med
nu (1926) skulle spela den viktigare rollen i mänsklighetens historia än för européerna och
amerikanerna som förlorat sin roll. Artikeln avslutas:

”Att leda den moraliska och materiella civilisationen i en vacker blomsterträdgård av perfekt harmoni. Det är
den viktiga och stora missionen som väntar på oss japaner. Och esperanto är, enligt min starka övertygelse,
den enda vägen som leder dit.”238

2.5 Från ord till handling

Kyôto var ett av flera centra för esperanto i Japan. 1922 hade Ligo de Kiotaj Studentoj
Esperantistaj, grundats, i vilket YAGI Hideo, student vid Kyôtos universitet och
SAKURADA Itirô student vid Tredje nationella kollegiet med flera var aktiva. De var inte
enbart aktiva på sina läroanstalter, utan försökte också lära ut esperanto till andra än
studenter.239 När DEGUTI Onisaburô i maj 1923 fick se en annons för en esperantokurs vid
Dôsisya-universitetet i Kyôto, var han mycket motiverad att studera språket, eftersom Bahá’í-
missionärerna besökt Ômoto månaden innan. Den 27 maj 1923 gav han sin sekreterare KATÔ
Haruko order att delta i kursen, som ägde rum 1 till 10 juni. Hon förberedde sig noggrant
genom bön i centralhelgedomen i Ayabe. Under kursen blev hon helt övertygad om nyttan
med esperanto och sedan hon återvänt till Ayabe berättade hon entusiastiskt för Onisaburô om
vad hon fått vara med om.240 Enligt en artikel i Kami no kuni 10 december 1923 sände
Onisaburô en kvinna till kursen, eftersom han antog att en man inte skulle tillåtas delta i
kursen, eftersom Ômoto var mycket ”missförstått”, och man kanske skulle vara rädda för att
en manlig deltagare skulle ”göra något radikalt”.241 Å andra sidan – resonerar Onisaburô i
december -, borde man ha tillåtit en omotoist att delta, eftersom esperanto förespråkar
homaranismo. Om en omotoist hade avvisats skulle det visa att esperantos homaranismo inte
var att lita på.242 Detta tyder på att Onisaburô egentligen skulle ha velat delta själv, men inte
vågade på grund av efterdyningarna efter det första Ômoto-målet. (Se s. 38).

Sedan KATÔ Haruko hade deltagit i den tiodagars esperantokursen i Kyôto ordnades en
kurs för omotoister från 1 till 7 juli. En student från Kyôto, SIGEMATU Takizô, undervisade
130 omotoister, bland dem Onisaburô och några styrelsemedlemmar. När SIGEMATU för
första gången träffade Onisaburô, hade denne redan lärt sig esperanto-alfabetet. I rummen i
sitt hus hade han hängt upp lappar med olika esperanto-ord. Redan 25 juni hade Esperanto-
Societo de Oomoto, som senare utvecklades till Esperanto-Propaganda Asocio de Oomoto
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grundats, med DEGUTI Utimaru som ordförande och med några tiotal lokala föreningar över
landet. Många kurser ordnades under den närmaste tiden.243

En viktig person inom esperantoundervisningen i Ômoto var YURI Tadakatu, som hade
lärt sig esperanto under ledning av professor Gauntlet 1921 som student vid Tokyos
universitet. Senare gav han ut en bok om konversation på esperanto och skrev en artikel för
tidningen Asahi i Ôsaka. Efter en tid fick han ett brev av Onisaburô. Denne hade läst artikeln
och inbjöd YURI Tadaktu att besöka Ômoto. 31 juli 1923 kom YURI till Ômotos centrum i
Ayabe, där Onisaburô tog emot honom och uppmanade honom att starta undervisningen redan
nästa dag. I fem dagar höll han en konversationskurs, där bl. a. Onisaburô deltog. Under två
månader undervisade han vidare i templet Miroku-den. 244 Vid middagstid 1 september 1923,
när många hade eldar tända för att laga mat, inträffade en jordbävning i Kantô utanför Tokyo.
Av jordbävningen och de bränder som spreds dog 142000 människor och 100000 skadades.
Eftersom en stort antal esperantister var bortresta på 11a Japana kongreso de Esperanto, i
Okayama, 700 km. från Tokyo, 31 augusti – 2 september, då kongressen avbröts i förtid,
överlevde nästan alla japanska esperantister, även om deras hus förstördes.245 Tokyos
universitetet hölls stängt under några månader, och esperantokursen kunde fortsätta till våren
nästa år,246 eftersom YURI Tadakatu inte behövde återvända till universitetet förrän nästa år.

Trots att många omotoister höll Onisaburô för en stor auktoritet var det ännu nödvändigt
att fortsätta att propagera för esperanto inom Ômoto. Många tolkade ännu Naos uppenbarelser
som att Japan skulle isolera sig från omvärlden. I Ômotos styrelse och bland anhängarna
fanns det en del som menade att det skulle vara bättre att sprida japanska språket än esperanto.
Även för de omotoister som ville lära sig esperanto, var det helt säkert ett stort steg att lära sig
ett främmande språk. Onisaburô betonade i en artikel i tidningen Kami no kuni (jap. ’Guds
rike’) 10 augusti 1923 att de 48 tecknen i iroha i Naos uppenbarelse Ohudesaki syftar på ett
enkelt och lättlärt språk. Han betonar att det är vars och ens uppgift att sprida evangeliet om
det Gudomliga riket, och att alla bör studera esperanto seriöst, inte bara som ’förebild’ (se s.
145). Onisaburô hänvisar också till bibelordet ”I begynnelsen var ordet, och ordet var hos
Gud, och ordet var Gud”. (Joh 1:1) Detta innebär att Guds väg (sanning) skall spridas med
”ord”.247 Intresset för esperanto inom Ômoto var så stort att rörelsens tidning Kami no kuni i
de 24 nummer som utkom från augusti 1923 till juli 1924 ägnade 17 % av utrymmet till att
skriva om esperanto, i genomsnitt 10 av de 60 sidorna i varje nummer.248

Från och med 1923 dikterade Onisaburô Reikai-monogatari, en kommentar och utläggning
av den Ômoto-sin’yu, som kom att bli en av Ômotos heliga skrifter. Genom Reikai-
monogatari påverkade Onisaburô anhängarna så att den hårda nationalismen tonades ner och
ett allmänt accepterande av esperanto förbereddes. I Reikai-monogatari, kap II, nämns
Vravasa som blivit sänd till Jerusalem i andevärlden för att förkunna att Messias kommer åter.
Denne Vravasa är polyglott och talar bl.a. esperanto flytande.249

Onisaburô började snabbt att skriva 31-staviga utaer, för att underlätta inlärandet av
esperantoord. I november 1923 hade han redan skrivit 3600 utaer för lika många ord. De
publicerades i tidskriften Oomoto och i januari 1924 som boken Poemaro japana por facila
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244 JURI Tadakacu, ”Mi enkondukis Esperanton al Oomoto”, OO, 435, 1993, s. 35;
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memorado de Esperantaj vortoj (sv. Japansk diktsamling för enkel inlärning av esperanto-
ord).250

Vid höstfesten i Ayabe 1923 höll Onisaburô ett tal och uppmanade anhängarna att lära sig
esperanto. Lydnaden gentemot Onisaburô bland anhängarna var stor. Många började lära sig
esperanto omedelbart.251 I samband med festen, kom YAGI Hideo, ledare för esperanto-
rörelsen i Kyoto, till Ayabe tillsammans med SAKURADA Itirô för att föreläsa. YAGI skrev
en artikel ”Oomoto - nova spirita movado en Japanio” som publicerades i mars 1924 i
tidskriften Esperanto, Universala Esperanto-Asocios organ, i Genève. På grund av denna fick
Ômoto många brev och postkort, med förfrågningar om mer information.252 1925 började
Esperanto-Propaganda Asocio att ge ut den månatliga tidskriften Verda Mondo (esp.; sv. Grön
värld) för bruk inom landet, och Ômotos propaganda-avdelning för utlandet gav ut
månadstidningen Oomoto för utrikes mission.

I julinumret 1926 av Kami no kuni argumenterar DEGUTI Hidemaru för esperanto. Han
ser fiendskap och krig mellan människor och folk som en följd av språkförbistringen. Han
drar slutsatsen att lösningen på problemet är att esperanto lärs ut i mellanskolorna. Esperanto
behövs för att kontakterna mellan olika nationer har ökat. Japan behöver esperanto eftersom
Japan har stagnerat moraliskt, materiellt, militärt, industriellt och inom utbildningen, och
lösningen på denna kris är att japanerna skall bli mer aktiva på den internationella scenen
genom ett internationellt språk och på så sätt odla sin självaktning och förmåga, genom
människokärlekens, rättvisans och jämlikhetens anda, som språket innehåller. Engelska
språket är olämpligt, eftersom det leder till ett starkt kulturellt inflytande från Storbritannien
och Förenta staterna, där tecken på dekadans finns. Vidare är engelska alldeles för svårt för
japaner att lära sig. Hidemaru ger som exempel att en lärare som studerat engelska i trettio år,
tog livet av sig eftersom han inte kunde göra sig tillräckligt förstådd under en resa i
Storbritannien. Trots att miljoner japaner försöker lära sig engelska, är det enda resultatet två-
eller trehundra översättare. Den misslyckade engelskundervisningen leder till att många
studenter blir handlingsförlamade vad gäller internationell verksamhet.253 Japaner kan lära sig
esperanto under 30-40 % av den tid som behövs för engelska. Detta medför att det blir över
tid för studier i t.ex. historia eller vetenskap. Som ett sista argument nämner Hidemaru att
källan till studenternas studieglädje och personliga kraft är ett hjärta som vill älska Gud,
kärlek till mänskligheten och samtidigt en vilja att tillfredsställa sitt intellekt och sin vilja,
kraften att ständigt skapa och fullborda något. Hidemaru ställer detta i kontrast till arbete
enbart för lönens skull och studier enbart för att antas till högre läroanstalt. Användande av
esperanto leder till den förstnämnda sortens studier.

Hidemaru avslutar sin artikel med att språket esperanto är ”Gudomliga ord”, och att de
som vill rädda sina andar, först skall komma till dessa Gudomliga ord. Detta är den bästa
förberedelsen inför Guds yttersta dom.254
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Kurser i esperanto anordnas regelbundet av Ômoto från 1923 och fram till i dag med
undantag för åren kring andra världskriget.255

2.6 I Europa

I Oomoto Internacia, som Ômotos nyöppnade kontor i Paris börjat ge ut, nämns redan 1926
två skäl för att Ômoto använder esperanto. Dels vill man nå ut i världen med sin litteratur
genom att översätta den till esperanto, dels vill man hjälpa till att sprida esperanto med hela
sin kraft, eftersom man erkänner interna ideo, alltså esperantos värde för världsfreden och för
förståelsen mellan folken. Artikeln erkänner också att dr. Zamenhof skapat esperanto inte av
kommersiella egoistiska skäl, utan för att förverkliga fred, kärlek och förståelse, och att
DEGUTI Onisaburô fattat den gröna [esperanto-]fanan som fallit ur dr. Zamenhofs händer.256

Artiklar i Oomoto Internacia betonade ett flertal tillfällen att esperanto är nära förknippat
med interna ideo och att dess genomförande kräver ett starkt engagemang:

”Esperanto kommer alltså att triumfera, när det inte längre bara är ett språk, utan blir en storslagen
ledningsidé, som förmår att finna ett tillräckligt antal andliga anhängare - martyrer, som är beredda att offra
sitt liv på den gröna stjärnans altare, för att på så sätt helga vårt ädla ideal och leda det till triumf. Vår
handlingskraftiga tidsålder leder till en ljusare framtid, till en ny civilisation, som kommer att skapas på
grunden av en ny kulturreligiös och psykosocial syntes. Utan esperanto är denna syntes inte möjlig att
genomföra.”257

Tidningen beskriver vidare hur Zamenhof på 1a Universala Kongreso de Esperanto tänkte
deklamera en bön stående på knä, men hur några ledare inom esperanto-rörelsen avrådde
honom. Sedan dess har det varit en strid om interna ideo är det viktigaste inom
esperantorörelsen, eller om esperanto är ett verktyg för frimärkssamlare.258

Ômoto ville självfallet visa för omotoisterna och för andra japaner att rörelsen gjorde
framsteg även utomlands. 1928 utgavs därför boken Sinjoro Laŭdata med bidrag från 80
personer i 20 länder i Europa och såväl Nord- som Sydamerika, i samband med att Onisaburô
frikändes från alla anklagelser efter det första Ômoto-målet. Ômoto använde medvetet
massmedia i Japan och i utlandet. Man deltog i flera utställningar för att visa sin verksamhet.
Nancy Stalker skriver att det i samband med detta var viktigt att visa att Ômoto hade
internationella kontakter:

”In sum, exhibitions served Omoto well in its desire to re-invent itself in the eyes of the public as a vibrant,
multi-faceted religion with international presence, which nonetheless was a protector and disseminator of
Japanese aesthetic traditions and of Japan’s right to expanded influence.”259

1932 stängdes Ômotos Pariskontor. (Se s. 75.) Bland andra orsaker fanns också en förändrad
inställning till esperantos roll. Onisaburô menade nu att esperanto var ett hjälpmedel för att
sprida Ômotos budskap till utlandet, men att det var japanska som skulle vara världsspråket,
eftersom det var på detta språk som gudarna talat.260261 Ômoto fortsatte att ge ut tidskrifter och
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litteratur på esperanto för att just använda det i propagandans tjänst ända tills 1935, då
Ômotos mission och all användning av esperanto avstannade på grund av det andra Ômoto-
målet.262

2.7 Efter andra världskriget och det andra Ômoto-målet
Organisationens korrespondens med vänner i utlandet återupptogs omedelbart efter andra
världskrigets och det andra Ômoto-målets slut. I november 1950 återupptogs utgivningen av
tidskriften Oomoto på esperanto. Ingen fast missionär skickades till Europa. I stället har
omotoister vid ett flertal tillfällen gjort rundresor i Europa och andra världsdelar, där de har
hållit föredrag om Ômoto, Japan, esperanto och andra teman. 1956 återupptogs utgivningen
av trycksaker även på engelska.263

Omotoister har också gjort försök att på den officiella vägen göra esperanto till ett
mellanfolkligt språk. Vid den tredje asiatiska kongressen för världsfederalister i Kyôto 18-21
oktober 1957 stod omotoisten ESUMI Noriya bakom ett förslag att esperanto skulle bli
officiellt språk vid världsfederalistiska kongresser. Förslaget antogs inte, och Oomotos läsare
inbjöds att debattera om de argument som juridikprofessorn ÔNISI Masao framförde mot ett
antagande av esperanto på kongressen.264

DEGUTI Naohi framhöll 1964 att det är viktigt att så många omotoister som möjligt lär sig
åtminstone några meningar på esperanto för att kunna tala med utländska besökare och på så
sätt vara en ’förebild’ för Maitreya.265 Just under 1964 kom rapporter om att omotoister både i
Japan och i Brasilien visade ett allt större intresse för esperanto.266 Det är troligt att detta till
stor del kan förklaras med att 50a Universala Kongreso de Esperanto 1965 skulle äga rum i
Tokyo. 1983 lovade Naohi i sitt nyårstal att hon skulle försöka lära sig esperanto varje dag
under de 217 dagar som återstod till Japana Esperanto-Kongreso i Kameoka, för att stimulera
omotoisterna att bemöda sig om att lära språket.267 För övrigt har DEGUTI Naohi nämnt
esperanto i förbifarten vid några tillfällen. I Kokoro no tyô hyllar Naohi idén om esperanto
som ett allas andra språk, och menar att det är en bra grund för att bygga fred i världen. I
Sun’yô-syû menar Naohi att det är viktigt lära sig esperanto ordentligt, eftersom det är en
nödvändighet för den framtida fredliga världen. Ingen kan verka för världsfred så konkret och
opartiskt, som genom esperanto.268

Prof. Aasulv Lande har lagt märke till att intresset för esperanto omkring 1970 och en tid
framåt var jämförelsevis lågt. Under denna tid var intresset för engelska högre. Detta
sammanföll med tiden då konstuställningen ”Ônisaburo och hans skolas konst” turnerade i
Europa och Nordamerika.269

1987 vid 72-a Universala Kongreso de Esperanto, då esperantos 100-årsjubileum firades i
Warszawa, höll DEGUTI Kyôtarô ett tal då han tog upp sin personliga inställning till
esperanto. Han menade att det är ett språk genom vilket människor från alla nationer och raser
kan kommunicera med varandra jämlikt. Trots detta är esperanto ett indoeuropeiskt språk vad
gäller ordstruktur, ord och uttal. Därför tvekar japaner att säga att det verkligen är ett neutralt
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och jämlikt språk. För närvarande är esperanto dock det bästa och mest överlägsna exemplet
på ett mellanfolkligt språk som finns. I framtiden kommer människor i olika världsdelar att
förbättra språket så att Nova Esperanto (sv. nya esperanto) skapas på grundval av det
nuvarande esperanto och dess idéer.270

DEGUTI Kyôtarô talade även vid 80:a Kongreso de Japanaj Esperantistoj om esperantos
möjligheter och citerade en dr. Lyall Watson som vid ett besök i Kameoka hade sagt att om
ett visst antal individer av en viss art accepterar en ny handling, kommer den handlingen att
sprida sig explosionsartat över hela arten. Vidare hade de stora förändringarna i Östeuropa
snabbt spritt sig från land till land. På samma sätt kan man anta att esperantos genombrott
kommer mycket plötsligt, trots att dess spridning i dag inte är iögonenfallande stor. Därför är
det nödvändigt att fortsätta arbetet med att uppehålla ett väl fungerande nätverk kring
esperanto, vare sig det tar 500 eller 1000 år innan genombrottet kommer.271

När Esperanto-Propaganda Asocio firade sitt 70-årsjubileum 1993 ägde festen rum i det
alldeles nya templet Tyôsei-den. Kärnan i firandet var en gudstjänst med 250 deltagare, ledd
av DEGUTI Kyôtarô och i närvaro av DEGUTI Kiyoko. DEGUTI Kyôtarô deklamerade en
bön helt och hållet på esperanto, vilket är ovanligt inom Ômoto:

”Till universums förfädersGud, den högste och mest majestätiske evige, dyrkad i det här templet Tyôsei-den,
uttrycker jag, övercelebranten DEGUTI Kyôtarô med vördnad och respekt vår bön.

Vi vet inte, hur vi skall tacka Dig för den vida och djupa nåden, att Du formade planen att bygga de
himmelska väsendenas värld på jorden; det är, att man skall sprida det storartade evangeliet till jordens alla
hörn genom de rena ordsjälarnas kraft. För att förverkliga den heliga planen, har vår respekterade ledare
DEGUTI Onisaburô antagit språket esperanto som en väg för att bygga en värld fylld av kärlek och godhet, i
vilken alla människor kommer att leva i harmoni och fred som Guds barn och som syskon inbördes. Och 25
juli 1923 grundades enligt initiativ från ledaren i Ômoto Esperanto-Societo de Oomoto.

Från denna tid har vår ledare kämpat för att sprida det som det gemensamma språket för den nya världen;
han har utvecklat ett stort arbete, både genom att skicka missionärer till olika länder bortom haven och
genom att ge ut många böcker om ämnet. Så har rörelsen hela tiden utvecklats till i dag, och detta år har
Esperanto-Propaganda Asocio de Oomoto uppnått sitt 70-årsjubileum sedan grundandet. Som en del av
högtidlighållandet, har den 7:e och 8:e denna månad, 80-a Kongreso de Japanaj Esperantistoj ägt rum i
Kameoka, och den har blivit en fullständig framgång på så sätt att, dess deltagare av hela sina hjärtan har
njutit av esperanto och på djupet förstått vikten av dess existens. Denna dag, fylld av välsignelse och
gratulationer, har här samlats esperantister från detta land och från andra länder, religiösa och omotoister, för
att tjäna denna minnesfest och bön om fred, med många produkter från bergsland och hav offrade på altaret.
Därför Gud, Du den mest respekterade och älskade i universum, lyssna och tag emot vår bön.

Från nu, i enlighet med Guds hjärta, med orden ”En Gud, en värld, ett mellanfolkligt språk”, kommer vi,
alla medlemmar i Esperanto-Propaganda Asocio, som fredliga kämpar med ordsjälar, i samarbete med
meningsfränder i andra länder, att försöka sprida språket och att praktisera människoälskande ande. Vi ber
alltså ödmjukt till Dig, Gud, universums skapare, gynna oss med din gränslösa kraft, för att vi skall
förverkliga Maitreya-världens viktiga modell enligt Evangeliets ord ”Ordet är Gud och Väg”.

Med ödmjukhet och respekt ber vi uppriktigt till universums ursprungsGud att ta emot vår bön av
hjärtat.”

Efter denna bön fick representanter för Bahá’í, universella vita brödraskapet, wonbulism,
Brasiliens spiritistfederation, ASISTI (Asocio de Studado Internacia pri Spiritaj kaj Teologiaj
Instruoj) och homaranismo be böner inför Ômotos altare. Gudstjänsten fortsatte med olika
inslag.272

DEGUTI Kyôtarô förklarade under 27-a Korea kongreso de Esperanto att han hoppades
att kontakterna (esp. interfluo) mellan Ômoto och de koreanska religionerna, främst med
wonbulism, skulle öka med hjälp av esperanto. Han berättade vidare att Ômoto lyckats få
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många understödjare i andra länder tack vare esperanto och att Ômoto aktivt översätter sina
heliga skrifter till esperanto.273

Vid 70-årsjubileet för Esperanto-Propaganda Asocio de Oomoto, sade den fjärde ledaren
DEGUTI Kiyoko bl.a. att användningen av esperanto måste öka efter sovjetregimens fall,
eftersom allt fler självständiga stater har uppstått, och antalet internationella konflikter ökar.
Esperanto är inte morgondagens språk; det är dagens universella språk.274

Det finns många tecken på att esperanto-intresset inom Ômoto står fast. 1998 öppnades
Ômotos hemsida på internet: www.oomoto.or.jp Ingångssidan har text huvudsakligen på
esperanto. Länkar finns till sidor på japanska (med tecken och med latinska bokstäver),
esperanto, engelska och portugisiska, samt sedan 2001 även på ungerska.

2001 säger företrädare för Ômoto att många omotoister är välvilligt inställda till esperanto
sedan barnsben och att nästan alla omotoister kan säga några enkla hälsningsord på esperanto,
medan däremot jämförelsevis få lär sig esperanto ordentligt. Detta sker i så fall genom
självstudier eller vid Baisyo zyuku-skolan i Kameoka. Uppskattningsvis 1000 omotoister talar
bra esperanto. De har lärt sig språket i tro på Onisaburô och på Ômotos ledare. En ytterligare
faktor för att Ômoto håller fast vid esperanto är att man ser likheten mellan Ludvig Lazar
Zamenhofs och Ômotos idéer.275

2.8 Grammatiska frågor och andra planspråk

Ômoto har genom sina tidskrifter uppmärksammat att det finns andra planspråk vid sidan av
esperanto. Redan i Oomoto Internacia nr. 4 från 1926 avvisar man herr Peano som överöser
Ômotos Pariskontor med trycksaker och kallar esperanto ”linguo barbar”. Man skriver:

”Det vore önskvärt att de envisa bromsklossarna för spridandet av det internationella språket till slut skulle
inse sitt misstag och propagerade esperanto.”276

1930 kritiserar man International Auxilary Language Association som inbjudit 19 filologer att
uttala sig om de konstgjorda språken. Dessa hade fastslagit att inget av dem var perfekt, och
menade därför att det var för tidigt att välja ett internationellt språk. Oomoto Internacia menar
att detta inte på något sätt påverkar esperantos ”segertåg”.277

I Oomoto, Novembro 1935, 11, alltså i det näst sista numret som utkom före det andra
Ômoto-målet, recenserar signaturen ”Marko Polo” broschyren Esperanto-Ido av Heinz Jacob,
som uppmanar världsspråksanhängarna att förena ido och esperanto under namnet ”esperanto-
ido”. I en sarkastisk ton kritiseras författaren till denna bok, liksom de esperantopoeter som
inför alltför många nya ord i sina dikter, så att detta ger upphov till ”ido-esperanto”.
Signaturen fortsätter:

”Efter detta får väl något (arbetslöst) geni göra en syntes av alla systemen, esperanto, ido, ido-esperanto och
esperanto-ido, så att det blir det stora, nya och ”senaste” språket. IDIOTA. Under tiden kommer vi vanliga
enfaldiga människor att fortsätta på vår väg: inte bara vägra följa efter galningarna, utan fördriva dem från
vår mitt för att hela vår Rörelse skall återgå till de oförfalskade traditionerna från de första dagarna: till
Fundamento!
Anm: Många tror att esperanto redan har segrat och att man inte behöver vara så stridslysten. De skall bara
betänka att i år äger 12:e Internationella Ido-Kongressen rum i Danmark; de skall betänka att i Tokyo säljer
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bokhandlarna en stor vacker och nyutgiven volapük-ordlista; de må betänka i sin hjärna, att Hitler just har
kastat ut vårt språk från de tyska skolarna. Betänk, meningsfränder: martyrskapets dagar kommer till oss.

Marko Polo”278

Den hårda tonen i argumentationen förklaras till stor del av de hundratals nya konstgjorda
språk som publicerades under de första årtiondena på 1900-talet. En stark skiljelinje gick
mellan språkreformatörerna, som skapade och var anhängare till dessa andra, sinsemellan
mycket olika språk, och esperantisterna, som menade att språket utvecklades helt enkelt
genom att användas. Esperanto-rörelsen menade att språkets grammatik, som återfinns i
Fundamento, inte fick förändras, men att ordförrådet självklart måste kompletteras med nya
begrepp för nya uppfinningar och begrepp från icke-europeiska kulturer. Ytterligare en
skiljelinje gick bland esperantos anhängare, där en mindre grupp, främst författare, införde
synonymer från europeiska språk, vilket majoriteten esperantister motsatte sig.

Oomoto fortsätter dock att visa intresse för världsspråksfrågan. 1958 konstaterar man i en
artikel ytterligare två konstgjorda språk tillkommit under 1957, nämligen suma av amerikanen
Barnett Russel och frater av vietnamesen Pham Xuan Thai. Det sistnämnda recenseras
ingående, och bemöts också med negativ kritik.279 I ett par nummer av Oomoto från 1959-
1961 upplåter man också plats för diskussion om participformer i esperantos grammatik, där
författaren föreslår införande av nya former,280 dock utan att organisationen tar ställning i
frågan.

Orsakerna till att de andra världsspråkskandidaterna avvisas är dels att finna i
homaranismo. Ômotos intresse för esperanto är lika mycket ett intresse för Ludvig
Zamenhofs ideal och för homaranismo.281 En annan orsak är att man antingen som DEGUTI
Kyôtarô (se ovan) menar att tiden inte är mogen att ändra på esperanto, eller att man som
pseudomymen ”Lohen Grin” bemöter kritik att esperanto skulle vara alltför europeiskt och
menar att esperanto kommer att förändras, inte genom reformer utan genom att användas:

”Esperanto har ännu inte blivit fött! För den nya världscivilisationen har ännu inte blivit född. Efter att –
klunk efter klunk – ha smält det som det har samlat ihop från alla kulturer på jorden, kommer vårt språk
naturligt och lagbundet, men inte framtvingat, att växa, utvecklas, och anpassas till den nya tidens krav.”282

2.9 Sammanfattning

1887 publicerade Ludvig Lazar Zamenhof i Warszawa det internationella språket esperanto,
som var tänkt att bli ett ”allas andra språk”, som alla människor skulle kunna lära sig vid
sidan av sitt modersmål. Kring esperanto uppstod en rörelse, där anhängarna förenades av
tron på att ett allmänt accepterande av esperanto skulle leda till en fredlig värld. Denna tanke
kallas allmänt interna ideo (sv. ’den inre idén’). Zamenhof själv fortsatte med ytterligare ett
projekt, en ”allas andra religion” homaranismo (sv. ’mänsklighetstro’). Detta projekt fick
dock aldrig samma spridning som esperanto.

Esperanto blev mycket populärt i det tidiga 1900-talets Japan. DEGUTI Onisaburô blev
främst tilltalad av esperanto som ett sätt att bryta Japans språkliga isolering. Till en början kan
KITA Ikkis idéer om esperanto som kommunikationsmedel i ett östasiatiskt japanskt välde ha
varit den viktigaste inspirationskällan. Gruppen kring grundaren Nao var inte intresserad av
                                                
278 Marko Polo [pseŭd.], ”Literatura Kritiko, Esperanto-Ido kaj Ido Esperanto”, OO, Novembro 1935, 11, s. 28.
279 Kenĵi OSSAKA, ”Frater, Nova interlingvo elpensita de orientaziano”, OO, 20-a Jaro, N-ro 219-220, Sept-
Okt. 1958, s. 152-157.
280 Teruo MIKAMI, ”Opinio pri la ata-ita Problemo”, OO, 21-a Jaro, N-ro 231-232, Sept-Okt. 1959, s. 150-158;
Teruo MIKAMI, ”Parto II: Opinio pr la ata-ita Problemo”, OO, 23-a Jaro, N-ro 247-248, 1961, Jan-Feb., s. 22-
29.
281 ”Oomoto en Edinburgo”, OOI, 1-a Jaro, N-roj 8-9-a, Aŭg.-Sept. 1926, s. 4.
282 Lohen Grin [pseud.], ”Ĉu Esperanto estas nur Eŭropa Lingvo?”, OOI, II-a Jaro, N-ro 15-a, Marto 1927, s. 1.
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internationella kontakter. Esperanto fick därför inte stöd på bredden i Ômoto förrän Bahá’í-
missionärernas besök 1922-23, då Onisaburô var ensam ledare. Under inflytande från Bahá’í
ansåg Onisaburô att österlandet skulle bidra med andligt och västerlandet med materiell
framgång i världen. Medlet för detta utbyte var esperanto. Bland de många intellektuella som
anslutit sig till Ômoto ökade snabbt intresset för esperanto. 1923 påbörjades ett intensivt
arbete med att anordna esperantokurser för omotoister. Kurserna fick ordentlig fart eftersom
den svåra jordbävningen i Tokyo medförde att Tokyos universitet stängdes under flera
månader och studenter kunde använda tiden för att undervisa esperanto. Ômoto har anordnat
esperantokurser för medlemmar 1923-1935 och åter sedan 1948.

Andra omotoister har velat att japanska skulle bli världsspråket. Under några år på 1930-
talet uttalade Onisaburô sitt stöd för denna uppfattning, och menade att esperanto skulle
användas för propaganda, men inte som världsspråk.

Att esperanto fått en sådan stabil roll inom Ômoto beror på flera orsaker. Onisaburôs starka
uttalanden för esperanto väger tungt i rörelsen. Esperanto nämns även i Reikai-monogatari,
som är en av rörelsens heliga skrifter. För japaner är esperanto mycket lättare att lära sig än
t.ex. engelska. Hidemaru talar om att japaner kan lära sig esperanto under 30-40 % av den tid
som behövs för engelska. Ett flertal uttalanden från bl.a. DEGUTI Naohi tyder på att Ômotos
användning av esperanto ses som en ’förebild’ för världen. Detta kan förklara dels varför
Ômoto så envist håller fast vid att använda esperanto, men varför många omotoister inte lär
sig tillräckligt med esperanto för att kunna använda språket praktiskt. En annan förklaring till
detta fenomen är att japaner vanligtvis har mycket liten nytta av att kunna främmande språk.
De flesta reser inte utomlands och utländsk litteratur översätts i hög omfattning till japanska.
Uttalanden om Ômoto som ’förebild’ vad gäller esperanto har ofta kommit i samband med att
esperantokongresser planerats i Japan eller Kameoka.

Ômoto har dock alltid även sett esperanto som ett praktiskt hjälpmedel för att bedriva
mission, vilket inte har hindrat rörelsen från att även använda andra språk för missionen, t.ex.
engelska och portugisiska.

Esperanto har hela tiden av Ômoto varit förknippat med homaranismo. Man har också
arbetat aktivt för att förmå den världsfederativa rörelsen och Förenta nationerna att anta
esperanto som officiellt språk. Ômoto har visat sig vara mycket troget esperanto i dess
ursprungliga form, och menat att det utvecklas naturligt liksom andra språk. Man har avvisat
olika förslag om reformer i språket innan det är allmänt accepterat. Däremot har man – liksom
esperanto-rörelsen i stort – uttalat sig för att förändringar i språket kan komma att beslutas i
framtiden då esperanto är allmänt accepterat.
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3 Missionsmetoder

Vid sekelskiftet började flera japanska religiösa rörelser att sända ut missionärer till andra
länder. Tenri-kyô sände i slutet av 1800-talet missionärer till Taiwan, Korea, Manchuriet,
Mongoliet, Sibirien och Kina. 1908, enligt olika uppgifter, öppnades en missionsstation i
London och före andra världskriget sändes missionärer till Nordamerika och till Brasilien.283

Missionen i London varade i ungefär tio år. Tenri-kyôs mission i utlandet brukade till en
början riktas till japaner på platsen, men är – enligt en beskrivning från januari 2001 - i
princip riktad till alla folk.284 Konkô-kyô påbörjade under de första årtiondena på 1900-talet
mission i de asiatiska länder som ockuperades av Japan samt bland japanska invandrare i
Förenta staterna och på Hawaii.285 Tempel inom den buddhistiska riktningen Zyôdo-sinsyû
(sv. ’Det rena landet’) byggdes i Hawaii, Förenta staterna, Latinamerika och eventuellt också i
Europa. Dess mission var inriktad på rörelsens japanska anhängare utomlands, och dess centra
fungerade till stor del som japanska kulturcentra utomlands. Västerlänningar som blivit
intresserade av buddhism blev särskilt varmt välkomnade i rörelsens tempel. När andra eller
tredje generationens utlandsjapaner, som uttryckte sig bättre på de lokala språken än på
japanska dominerade de japanska religiösa samfunden utomlands, blev det lättare för
västerlänningar att ansluta sig till Zyôdo-sinsyû och andra japanska buddhistiska grupper
utomlands.286

De japanska nya religionernas utlandsmission kan ses som ett svar på de många kristna
missionärerna som sändes till Japan. Ômotos utlandsmission i Asien följer i det stora hela
samma mönster som Tenri-kyôs och Konkô-kyôs mission. (Dessa rörelser var väl kända av
Ômoto, eftersom redan DEGUTI Nao på 1890-talet hade kontakter med Konkô-kyô och
Tenri-kyô. Hennes far var anhängare till Zyôdo-sinsyû.) Kring sekelskiftet inriktas den på
områden i Asien där japanska minoriteter finns. Idén till Ômotos Parismission kan självfallet
ha uppkommit genom att Onisaburô hörde talas om Tenri-kyôs Londonmission. Ômotos
Parismission är dock unik genom att den inte alls inriktades på japaner utan enbart på
västerlänningar.

3.1 Universala Homama Asocio

Enligt ett initiativ från DEGUTI Onisaburô grundades la Universala Homama Asocio
(esperanto; sv. Universella människoälskande samfundet) (U.H.A.) med centrum i Kameoka
1925. Namnet anspelar på homaranismo. (Se s. 57.) När man studerar U.H.A.:s verksamhet
och den lära som beskrivs i dess publikationer står det dock klart att U.H.A. är en missions-
och välgörenhetsorganisation för Ômoto, en av flera s.k. satellitorganisationer.
Organisationen har alltid kontrollerats av Ômoto. Det är i praktiken mycket svårt att avgöra
när det är Ômoto och när det är U.H.A. som agerar. Samma personer företräder båda
rörelserna. Tidningarna Oomoto och Oomoto Internacia har ibland uppgivits vara organ för
Ômoto och ibland för Ômoto och U.H.A. Det emblem som 1924 presenteras som Ômotos,
                                                
283 Aasulv Lande, Japans religionar (Oslo: Det Norske Samlaget, 1990), s. 36-37; Catherine Cornille, ”New
Japanese Religions in the West, Between Nationalism and Universalism”, Peter B. Clarke (ed.), Japanese New
Religions in Global Perspective, Curzon studies in new religious movements (Richmond: Curzon, 2000), s. 13;
Tenrikyo Overseas Department, Proclaiming the Joyous Life thoughout the world,
http://www.tenrikyo.or.jp/en/links/omd.html.
284 Skriftliga uppgifter från SHIMIZU Kuniharu, Tenrikyo, Japan, januari 2001.
285 Konkokyo History, http://www.konkokyo.or.jp/eng/bri/hist.html
286 Catherine Cornille, ”New Japanese Religions in the West, Between Nationalism and Universalism”, Peter B.
Clarke (ed.), Japanese New Religions in Global Perspective, Curzon studies in new religious movements
(Richmond: Curzon, 2000), s. 11.
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och som föreställer den röda solen, den vita månen, den gula jorden och den gröna stjärnan287,
används efter 1945 som U.H.A.:s symbol. U.H.A. är i själva verket en avdelning inom
Ômoto, med vissa anknutna filialer i andra länder, och består av omotoister, Ômoto-
intresserade och människor som av andra orsaker har anslutit sig till U.H.A. U.H.A. beskrivs
ibland som Ômotos sekulära gren.

Den version av Ômotos lära som presenteras för dem som läser U.H.A.:s tidskrifter och
böcker på esperanto är i grund och botten Ômotos lära, om än en mycket förenklad version av
denna. (Det förefaller som om Ômotos mission bland japaner och Japanättlingar i
Latinamerika presenterar en mer komplett Ômoto-lära, men det ligger utanför syftet med
denna avhandling att undersöka detta.) U.H.A.:s stadgar presenterades i första numret av
Oomoto Internacia på esperanto, franska och engelska:

Stadgar för ”Universala Homama Asocio”
MÅL
Universala Homama Asocio har grundats med målet att uppnå förbrödring och enhet i hela mänskligheten,
genom att öka tron. Den vill verka genom kärlek och godhet, och göra sitt bästa för att uppnå en ideal värld,
där man kan njuta evig lycka och glädje.

Varje människa har något slags egen tro, och hoppas att den tiden kommer, när lyckan och glädjen
upplyser alla delar av världen. För detta är det dock nödvändigt, att vi skall leva i verklig tro, och verkligen
och uppriktigt enas universellt, för att förverkliga vårt ideal.

Mänskligheten kommer ur samma källa, Gud, och är följaktligen en syskonskara. Om människorna helt
enkelt skulle återvända till sitt ursprungliga naturliga tillstånd, skulle de inte uppnå universell förening. Trots
att alla religioner är något olika inbördes, i formerna och i kyrkorna [SIC!], måste deras ursprung och mål
vara helt lika. På grund av olikheterna i ras, nationalitet, religion, eller på grund av andra oviktiga
omständigheter, reser mänskligheten i dag ovetande upp murar, och på så sätt fjärmar den sig mer och mer
från verklig fred och lycka, vilket vi beklagar.

Vi ber inte bara anhängarna till religioner och andra troende, utan också alla som har samma uppfattning,
att vara goda att ta varandra i handen för att uppnå verklig tro, och att anstränga sig för hela mänsklighetens
lycka och glädje. Detta är orsaken till att denna organisation grundas.
ORGANISATION
1. U.H.A. har sitt huvudkontor i staden Ayabe, Kyôto-hu, Japan.
2. U.H.A. har en ledningsgrupp, som består av följande kontorister, som har till uppgift att administrera

angelägenheterna: a/ en chefsledamot; b/ flera ledamöter.
3. U.H.A. skall efter behov ha filialer och nationella ledamöter i olika länder.
4. Anslutning till U.H.A. är gratis och utan formaliteter.
5. Organisationens inkomster kommer från hjälpmedlemmarnas avgifter.
PRAKTISKT PROGRAM
1. Organisationen organiserar universella kongresser när det är nödvändigt.
2. Medlemmarna möts på sina orter och utbyter åsikter för att stärka tron och förverkliga principerna.
3. Från tid till annan ger U.H.A. ut broschyrer och trycksaker för propaganda och för organisationens

information.
4. U.H.A. organiserar föredrag, möten och sammanträden med praktiskt eller propagandasyfte.
5. U.H.A. sänder kompetenta människor till olika länder enligt behov.
6. Organisationsmedlemmarna måste respektera alla andra trosbekännelser, och försöka att hjälpa varandra

ömsesidigt.
7. U.H.A. försöker att på laglig väg införa förbättringar vad gäller religion, utbildning och andra sociala

angelägenheter.
8. U.H.A. antar esperanto som internationellt hjälpspråk.
9. U.H.A. ger ut en månatlig tidning på esperanto.
Chefsledamot: Herr DEGUTI Sengetu
Central ledamot: Herr NISIMURA Kôgetu288

                                                
287 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 2.
288 ”Statuto de la ’Universala homama Asocio’”, OOI, 1-a jaro, N-ro 1-a, Januaro 1926, s. 1.
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Vid U.H.A.:s första kongress i Kameoka 18 maj 1926 antogs något omarbetade stadgar, där
det klart och tydligt utsades att den mänsklighetens förbrödring som Ômoto arbetar för skall
ske på grundval av homaranismo.289 Dessa publicerades även på svenska:

Stadgar för Universala Homama Asocio (U.H.A.) Mänsklighetens Vänners Förbund, antagna vid
förbundets första kongress i Kameoka (Japan).
Mål
U.H.A. har till mål en förbrödring av mänskligheten på homaranismens grund. U.H.A. har vidare till syfte att
arbeta på förverkligandet av det himmelska riket, där lycka och glädje skola råda. Alla människor äro bröder
och endräkt bör därför regera världen. Förverkligandet av detta ideal är U.H.A.:s största uppgift.
Levnadsförhållandena hava i närvarande tid undergått en genomgripande förändring och människornas
hjärtan bli försämrade för varje dag. Om denna procedur tillåtes fortsätta, kommer en oundviklig katastrof att
inträffa och mänskligheten kommer att få lida mycket. Därför böra vi modigt gripa oss verket an att rasera
murarna mellan nationer, raser och religioner. På homaranismens grund måste vi avskaffa nuvarande kaos
och grunda en ljusare, lugnare och lyckligare värld på jorden. Detta är U.H.A.:s mål.
Organisation
Förbundets namn är Universala Homama Asocio (Mänsklighetens Vänners Förbund). Förbundets säte är i
Kameoka, Japan. I mån av behov bildas lokala byråer och avdelningar över hela världen. Den japanska
centralbyrån står under kontroll av en kommitté, som handhar administrationen. Varje lokalavdelning står
under ledning av en ledare och en kommitté och håller en gång om året ett allmänt möte, dessutom när så
erfordras kommittésammanträden.
Medlemskap
Anslutningen till U.H.A. är frivillig och kostnadsfri. Förbundets inkomster utgöras av frivilliga bidrag från
understödjande medlemmar.
Språk
U.H.A. antager esperanto som internationellt hjälpspråk.
Alla lokalavdelningar äro fristående; de kunna antaga sina särskilda stadgar, som dock måste vara godkända
av centralstyrelsen.
Arbetsprogram
För förverkligandet av sitt program arbetar U.H.A. i alla delar av världen genom att utgiva propagandalitte-
ratur och anordna föredrag.
Varje medlem av U.H.A. måste respektera alla ärliga trosåskådningar och sträva att förverkliga program med
kärlek och godhet.”290

Stadgarna var utan tvekan formulerade med syfte att vinna bredast möjliga anslutning och
locka till sig anhängare i västvärlden. Det visar sig dock att en del européer som Ômoto
kommer i kontakt med menar att Ômoto har oklara mål. Som ett exempel kan en herr
Thomson från Bexleyheath i England nämnas. Han menar att Ômotos program är för allmänt
hållet för att kunna påverka vardagslivet. NISIMURA svarar:

”Vårt mål är helt klart. För att lyckliggöra mänskligheten, skall alla religioner och andliga rörelser samarbeta
och individer ansluta sig till U.H.A. och njuta gemensam människokärlek, som finns över nationer, raser och
religioner. Enligt dessa grundläggande principer skall vi reglera vårt vardagliga liv. Resten löser sig
naturligt.”291

U.H.A.:s budskap spreds fram till 1935 framför allt av propagandister eller missionärer som
sändes ut inom Japan, som på den tiden omfattade även Taiwan, samt till Kina, Korea,
Latinamerika292 och till Förenta staterna. Missionen i Europa som var stationerad i Paris
kommer att skildras utförligt på s. 75.

                                                
289”Unua Kongreso de Universala Homama Asocio, Kameoka (Japanujo), 18-IV-1926”, OOI, 1-a Jaro, N-ro 6-a,
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I propagandan anger man gärna hur många filialer man har i olika länder. DEGUTI
Onisaburô informerar NISIMURA i ett brev daterat 15 november 1925 att U.H.A. har mer än
trehundra filialer i ”Orienten” och att U.H.A. och Ligo de Religioj (sv. Religionernas förbund)
varje dag gör framsteg.293 I november 1928 har Ômoto 600 filialer i Japan och ”det kommer
nya krafter från Brasilien, Mexiko, Förenta staterna. I Europa har Ômoto ett tiotal
propagandister som arbetar ihärdigt. I Fjärran östern blomstrar vår rörelse i synnerhet i Korea
och i Kina. I Europa och Amerika har Ômoto representanter och filialledare i mer än 30
länder. I Europa finns 14 propagandister.”2941933 hade U.H.A. ett östligt centrum i Tokyo, ett
manchuriskt centrum i Mukden, ett brasilianskt centrum i São Paolo och ett tillfälligt stängt
europeiskt centrum i Paris samt 900 filialer i hela världen. Man planerade att bygga Domo de
Homamo (människokärlekens hus) i Europa, Brasilien och Manchuriet.295 Vid något tillfälle
låter man en organisation ansluta sig kollektivt till U.H.A. På detta sätt ökar naturligtvis
antalet medlemmar snabbt, men man kan ifrågasätta hur pass aktiva och medvetna dessa var.
Det exempel som åsyftas är när man uppger att ”Allryska nyandliga förbundet”, grundat i
Samara 1925, anslutit sig till U.H.A. med sina 566 filialer och 4804 medlemmar.296

U.H.A./Ômoto kunde skörda framgångar framför allt i Brasilien. 1931 rapporteras det:

”Ômoto-rörelsen går starkt framåt i Brasilien. Den sista rapporten från Brasilien, berättar för oss att
anhängarna där har beslutat sig för att bygga ett internationellt tempel, där man dyrkar alla stora heliga:
Kristus, Buddha, Muhammed, med Ômoto-Guden i centrum.”297

1931 har U.H.A. vuxit så snabbt att man tidskriften Oomoto tar upp en diskussion om nya
stadgar för U.H.A.: ”Enligt vår uppfattning måste U.H.A.:s doktrin vara en syntes av
Mästaren DEGUTI Onisaburôs, Mästaren L. Zamenhofs och de övriga stora filosofernas i
mänskligheten läror.” Läsarna inbjuds att skicka in sina synpunkter.298

Enligt statistik från juli 1933 samarbetade U.H.A. med tiotals rörelser med samma mål och
med 1233 filialer i alla världsdelar utom Afrika. Arbetet gick framåt särskilt i Orienten.299

Efter andra världskriget återupptog U.H.A. sin verksamhet 1949300 och kom att under sitt
engelskspråkiga namn, Universal Love and Brotherhood Association, bedriva allt mer
verksamhet i Sydasien och Afrika. Det japanska namnet Zinrui Aizen-kai, eller helt enkelt
Aizen-kai används också ofta.

Organisationen arbetar även som välgörenhetsorganisation, genom att samla pengar inom
Ômoto och i Japan i övrigt, och genom att sedan skicka katastrofhjälp och bidra till långsiktig
utvecklingshjälp.

I samband med att U.H.A. firade sitt trettioårsubileum i Kameoka 1955 beskrev
ordföranden DEGUTI Isao de viktigaste punkterna i organisationens mål för det innevarande
året. Målen är helt och hållet icke-missionerande:

(1) samarbete för Världskonferensen för Religiösa ledare, 1-4 augusti i Tokyo;
(2) kulturellt utbyte mellan de världsfederativa städerna;
(3) att sända en delegat till Världskongressen för Världsfederation 14-17 oktober i Calcutta;

                                                
293 ”Letero de Sankta Sinjoro Deguĉi al Sro K. Niŝimura”, OOI, 1-a Jaro, N-ro 2-a, Februaro 1926, s. 1.
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(4) utöka samarbetet för social välgörenhet;
(5) samarbete med Ômotos jordbruksorganisation, och
(6) utsändande av bönder till Indien
(7) utökande av vänskapliga relationer till andra länder m.m.301

I det nya program som antogs 1971 ansågs de grundläggande principerna vara:

(1) Vi erkänner att världen är en och att mänskligheten är en brödraskara.
(2) Vi tar avstånd från krig och allt slags våld.
(3) Vi förintar social ondska som härrör från egoism och orättvisa.
(4) Vi respekterar människans värde och lever med glädje i arbete.
(5) Vi älskar naturen och respekterar alla varelsers hälsa och liv.
(6) Vi respekterar varje nations egen kultur, samtidigt som vi strävar efter internationell förståelse och

vänskap.
(7) Vi har som mål att förverkliga stabil världsfred enligt den universella människokärleken och alla

religioners gemensamma ursprung.

På grundval av dessa grundläggande principer antogs ett mer detaljerat handlingsprogram. I
detta ingick bland annat: att sprida den japanska konstitutionens anda av avrustning till alla
länder, att respektera moral och etik, att sprida en ”människoälskande jordbruksmetod” som
garanterar hälsa och en mer riklig skörd, att respektera den traditionella nationella kulturen,
att älska och respektera det nationella språket, att sprida det internationella språket
esperanto.302

Joel Brozowsky menar att skillnaden mellan Ômoto och Aizen-kai är att Ômoto är en
religion med egna riter, fester, helgedomar och sätt att be. Aizen-kais mål är däremot
universell människokärlek. Aizen-kai har en andlig bas men tvingar inte på någon religion.
Aizen-kai hade 1987 basen i Japan och ”grenar” i Indien, Nepal, Sri Lanka och på
Filippinerna. 303 Medlemstidningen Aizen News trycktes i 2500 exemplar och sändes främst till
läsare i asiatiska och afrikanska länder.304

1997 fanns en gren av Ômoto i São Paulo i Brasilien (Ômotos centrum i Sydamerika) samt
filialer eller underfilialer till Ômoto eller U.H.A. i Filippinerna, Indien, Nepal, Sri Lanka,
Ponape, Palau, Togo och Nigeria. I Brasilien och Filippinerna missionerar bofasta japaner för
Ômotos lära. På övriga platser är det Aizen-kais humanitära verksamhet som dominerar. Ett
exempel på hur Ômoto även har ett religiöst inflytande framgår av en bild på hur en
anhängare i Nepal har ett Ômotoaltare i hemmet, där en Shiva-bild står på altaret.305

3.2  Ômotos mission i Europa 1925-1932

Kort efter det att U.H.A. grundats 11 juni 1925 sändes NISIMURA Kôgetu, chef för
Propaganda-avdelningen för utlandet, som hade lärt sig esperanto 1923, för att delta i 17:a
Universala Kongreso de Esperanto i Genève. Efter 39 dygn anlöpte fartyget Marseille,
varifrån han tog tåget till Genève. 2 augusti öppnades kongressen i Viktoriahallen.
NISIMURA valdes som en av viceordförandena för kongressen och fick en hedersplats nära
kongressordföranden dr. Edmond Privat. NISIMURA var lång och iklädd traditionella
japanska kläder och väckte stor uppmärksamhet. Han fick privilegiet att tala två minuter, i
stället för en minut som de andra talarna fick, för att hälsa från Japans esperantister och
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Ômoto. Under kongressen höll NISIMURA ett möte för kongressdeltagarna och informerade
om Ômoto och U.H.A. Han fick många inbjudningar att resa runt och föreläsa i olika länder.
I början av september deltog NISIMURA i 24:e universella fredskonferensen i Paris, och
sedan beslutade han – i samråd med Onisaburô – att grunda ett europeiskt centrum för Ômoto
och U.H.A. i Paris.306 Det är okänt om NISIMURA hade fått uppdraget att grunda en
missionsstation redan innan han reste till Europa, eller om detta gjordes eftersom intresset för
Ômoto varit så stort bland esperantisterna. Kontoret har i vilket fall som helst grundats på
uppdrag av Onisaburô.307

I januari 1926 utgavs det första numret av tidskriften Oomoto Internacia i 5000 exemplar.
(Se vidare om tidskriften på s. 83.) Syftet med Europamissionen framgår klart av en artikel i
detta nummer:

”Vi hoppas att de europeiska syskonen i stort antal skall ansluta sig till Organisationen [U.H.A.];
medlemskapet är helt gratis.

Redan kommer Messias Kristus tillbaka, och han kommer som en stor sol i Öster! Tiden är betydelsefull.
Jag ber uppriktigt läsarna, att de skall vara goda att vända sig till vår rörelse, och samarbeta med oss för att
förverkliga den universella freden och förbrödringen.”308

Det fanns utan tvekan en stark optimism om att missionen skulle göra framsteg. Ett exempel
på detta är ett uttalande om att redaktionen för Oomoto Internacia hoppas att alla verk av
DEGUTI Onisaburô så småningom skall utges på esperanto, så att de kan lysa i hyllorna i alla
bibliotek i världen.309

U.H.A.:s Europakontor flyttades det flera gånger. Det fanns januari-juni 1926 på 4, rue de
Vaugirard, Paris 6e; juni 1926-september 1927 på 49, rue Boulard, Paris 16e; oktober 1927-
oktober 1928 på rue Bonaparte, Paris 6e; november 1928-januari 1931 på 124, rue de la
Pompe, Paris 16e och februari 1931-november 1932 på 1, rue Félix-Faure, Paris 15e.310

Tanken var att kontoret skulle vara en bas för missionen, och att NISIMURA skulle göra
resor runt i Europa för att med hjälp av föredrag skapa intresse för Ômoto och U.H.A. Man
skulle också värva lokala ombud. Parallellt med detta skulle tidskrifter och litteratur ges ut.
Artiklar i Oomoto Internacia beskriver en del av de resor som NISIMURA gjorde, och visar
att även en del européer blev propagandister för Ômoto. Redan i januari 1926 planerade
NISIMURA att göra en resa till Spanien och andra länder. Grupper som ville ha besök för att
ordna föredrag inbjöds att ta kontakt med redaktionen för Oomoto Internacia.311 I juninumret
av Oomoto Internacia nämns att en resa till Spanien fått ställas in, eftersom NISIMURAs
sekreterare inte fått visum för resan. Det är oklart om detta syftar på den resa som planerades i
januari.312 Oomoto Internacia rapporterar att 10 mars 1926 talade en viss herr Franz Mimler i
Trautenau i Tjeckoslovakien i en lokal om Ômoto-rörelsen och väckte intresset för rörelsen så
att en stor del av deltagarna blev omotoister den kvällen.313 Under påsken 1926 besökte
NISIMURA Locarno i Schweiz, där han deltog i en esperantokonferens och även hade
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Någon av de universella esperantokongresserna. NISIMURA står rakt under skyltens vänstra
kant.

möjlighet att överlämna Perpoema Vortaro Esperanto-Japana (Esperanto-japansk ordbok i
dikt) till borgmästaren.314

Genom Europakontoret kom också Ômoto i kontakt med ett par andra nyandliga rörelser i
Europa. 21 maj 1926 lämnade NISIMURA Pfullingen (Tyskland) där han under några dagar
besökt ett centrum för den nyandliga rörelsen Neugeist och bl. a. hållit ett föredrag i staden
Reutlingen315, för att delta i tyska esperantokongressen i München, där han föreläste om
Ômoto för 300 åhörare. NISIMURA skrev under ett kontrakt om vänskapligt samarbete med
rörelsen.3161926 kom prof. dr. Stojan Gugev från Vita brödraskapet i kontakt med Ômoto
genom NISIMURA Kôgetu. Esperantisten Petro Pamporov besökte Japan och Ômoto. Flera
andra anhängare brevväxlade med omotoister eller skrev om Ômoto i tidningar och tidskrifter.
De översatte delar av Vita brödraskapets litteratur till esperanto och tidningen Frateco
publicerade vissa artiklar parallellt på bulgariska och esperanto. Vita brödraskapet såg sig
själv och Ômoto som två stammar som har samma rot.317
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NISIMURA på besök i Tyskland eller annat tyskspråkigt område.

NISIMURA deltog 1926 i 18-a Universala Kongreso de Esperanto i Edinburgh,
tillsammans med J. Major och Samson. NISIMURA föreläste om Ômoto på ett särskilt möte
som anordnats, där också tidskrifter och broschyrer delades ut.318 Edinburgh-tidningen
Evening Dispatch och Daily Herald i London publicerade var sin lång artikel om Ômoto och
esperanto. Efter kongressen återvände NISIMURA till Tyskland, där han besökte Hamburg
och Flensburg, där han föreläste om esperanto. I Flensburg hölls ett föredrag 21 augusti.
Lokalen var överfull.

Enligt en tidningsartikel i Schleswiger berättade NISIMURA bl.a. att Ômoto hade
anhängare i 20 länder. K.O. Schmidt fungerade som tolk, och det berättas att dagen efter,
talade hela staden om Ômoto. 319

7 september 1926 reste NISIMURA från Paris till Tjeckoslovakien på inbjudan av Ligo de
Germanaj Esperantistoj en Ĉekoslovakio (sv. Förbundet för tyska esperantister i
Tjeckoslovakien), där han från 16 september till 28 oktober föreläste 30 gånger och besökte
esperantister i Prag, Plzen och andra städer och byar. Vid dessa tillfällen samlades mellan 30
och 400 personer, varav många esperantister. Föredragen behandlade Ômoto och Japan.320

Missionen skördade en viss framgång I augusti-september 1927 hade U.H.A. europeiska
filialer (lokalföreningar) i bl.a. Hellin (Spanien), Rom och Udine (Italien), Pfullingen
(Tyskland), Niemes (Tjeckoslovakien) o.s.v.321
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7 november 1927 återvände NISIMURA till Kameoka, där han välkomnades vid
järnvägsstationen av många människor.322 Mellan oktober 1927 och november 1928 utkom
inte Oomoto Internacia. Europakontoret bemannades dock av den unge bulgaren V. M.
Sjisjkov.323 Det fanns säkert flera orsaker till att NISIMURA efter två års vistelse i Europa
åkte hem till Japan under en tid. En orsak som inte får förbises är att de kiliastiska
förväntningarna kulminerade under våren 1928. Det är också sannolikt att NISIMURA
återvände för att få tillfälle att diskutera missionens mål och strategi.

8 juli 1928 påbörjades återresan till Europa. NISIMURA fick denna gång sällskap av
OTAKA Hideo. Den 23 juli 1928 mötte NISIMURA och OTAKA av en slump Leon
Zamenhof (son till esperantos skapare) på järnvägsstationen i Warszawa. 31 juli - 1 augusti
1928 deltog NISIMURA i den interreligiösa konferensen för fred i Haag, varefter han åkte till
Antwerpen för att delta i 20-a Universala Kongreso de Esperanto. NISIMURA fick som
vanligt hälsa från Japans esperantister och hade många tillfällen att tala personligt med
esperantister om Ômoto och U.H.A. Som en följd av detta grundades två Ômoto-filialer i
Persien och U.H.A.-filialer i New York och Bulgarien.

11 augusti 1928 återkom NISIMURA och OTAKA till Paris.324 Ômotos kontor fortsatte att
verka på samma sätt som tidigare.

1929 blev NISIMURA tvungen att avstå från att delta i 21-a Universala Kongreso de
Esperanto i Budapest på grund av magsjuka, och bad därför att Paul Balkanyi skulle ordna ett
möte om Ômoto. Det genomfördes genom att Herr Alfred Klein från Wien läste NISIMURAs
text till föredraget. Sedan talade flera deltagare om Bahá’í, ”ny kultur”, nyandlighet m.m.325
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Tiden från 1929 kom till stor del att präglas av insamlingen av pengar för att bygga Domo
de Homamo. (Se s. 81.)

I Oxford deltog i augusti 1930 NISIMURA och J. Major från Paris i 22-a Universala
Kongreso de Esperanto. P.G. Pamporov, medlem av Vita brödraskapet i Bulgarien hjälpte till
att ordna ett möte för Ômoto. Ytterligare åtta japaner deltog i kongressen.326 1932 samlar 24-a
Universala Kongreso de Esperanto i Paris 1650 deltagare. NISIMURA och V.M. Sjisjkov
ordnar två Ômotomöten med vardera ungefär 50 deltagare. Vid detta tillfälle gör NISIMURA
för första gången – så vitt är känt – antydningar om att européer kan bli inte bara U.H.A.-
medlemmar, utan också omotoister.327

Av artiklar i Oomoto Internacia kan man märka att ett mindre antal anhängare tog Ômotos
budskap och representanter på yttersta allvar. OTAKA Hideo fick 9 augusti 1929
NISIMURAs uppdrag att resa till Tjeckoslovakien för att besöka Rudolf Burkert, en
propagandist för Ômoto i Niemes. Syftet var att bedöma en ande, som hade besatt Burkerts
18-åriga dotter. Hon hade som medium varnat om en katastrof och om ovanliga händelser.
OTAKA blev gästfritt mottagen och stannade tio dagar hos Burkert; under tiden bad han till
Gud varje morgon och kväll, och kom till sist fram till att dottern inte hade blivit medium,
utan stod under inflytande av någon ond ande. OTAKA tog avsked av familjen och
rekommenderade uppriktig bön till Gud, eftersom ingen ond ande kan trotsa det Gudomliga
Ljuset för att skada en människa. I ett nummer av Oomoto Internacia kan vi läsa att en av
Ômotos ”ivriga vänner” skall gifta bort sin dotter, och frågar om Ômotos principer för
äktenskapet.328

Ômoto fortsätter att uppmärksammas på olika sätt inom esperanto-rörelsen. 1930 blev
NISIMURA så medlem av Lingva Komitato, företrädaren till Akademio de Esperanto.329

Redan tidigt kommer det dock fram att U.H.A.:s mission inte gör så stora framsteg som
man kunde hoppas. En antydan om att antalet betalande prenumeranter inte varit särskilt högt
– trots att Oomoto Internacia:s upplaga är 5000 ex. – är att man i vissa nummer av Oomoto
Internacia, t.ex. nr. 24 publicerar namnen på de elva personer som prenumererat och de sex
som beställt böcker under månaden.330 Man märker från 1932 ett allt klarare missnöje hos den
lilla aktiva kärnan över hur passiva de flesta U.H.A.-medlemmarna är. Den franske
omotoisten J.-Em. Sedillo frågar sig vad omotoisterna från Europa och Amerika har gjort de
senaste sex åren. Har de verkligen fullgjort de vackra löften de avlagt när de blev U.H.A.-
medlemmar? Har de glömt de stadgar som finns på medlemskortet? Omotoister skall stödja
Ômoto genom moraliskt och materiellt stöd.331 Oomoto Internacia konstaterar gärna att
U.H.A. gör stora framsteg i Asien332, men klagar över att U.H.A.:s representanter,
underförstått de i Europa och Nordamerika, inte gör nog mycket. De borde samla ihop minst
20 prenumerationsavgifter varje år, men ”vi” skulle vara nöjda om de samlade in fem.
Dessutom borde de propagera för U.H.A.:s principer och samla in pengar för Domo de
Homamo och bidra med artiklar till Oomoto Internacia.333

Det visade sig alltså att antalet aktiva anhängare blev betydligt mindre än man hade tänkt
sig – kanske ett tiotal övertygade europeiska omotoister –, vilket berodde på att
församlingsgemenskaper, dogmatisk kunskap och liturgisk tradition saknades bland de
européer som tilltalades av Ômotos budskap. De europeiska omotoisterna bodde dessutom
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spritt och utan möjligheter till personlig kontakt sinsemellan. Ômotos lära upplevdes säkert
som svårförståelig av européerna. Den utgjorde inte något alternativ till kristendomen,
eftersom den inte lämnade några ingående svar på frågor som européerna var vana att möta i
kristendomen, som t.ex. etiska frågor och inte heller gav några alternativ till kristna riter eller
kristen församlingsgemenskap. Ômotos lära kretsade i stället kring världens metafysiska
struktur, politik och en världsförändring som skulle ta sin början i Japan.

Man börjar också dra tillbaka missionärer från Europa. I augusti 1930 återvände OTAKA
Hideo till Kameoka, efter nästan två års tjänstgöring i Paris. I februari 1931 fick Józef Major
som tidigare regelbundet hjälpt till vid Pariskontoret anställning vid Ômotos centrum i
Kameoka.

Vid sidan av svårigheterna nämns också ett antal framsteg. 1932 nämns i en bildtext att
Ômoto haft en utställning i Kiev. En bild på skolbarn som köar utanför utställningen visas,
men inga andra kommentarer ges.334

20 december 1932 stängdes Ômotos kontor i Paris. NISIMURA och V.M. Sjisjkov reser
hem till sina hemländer. Ômoto anger två orsaker till stängningen: dels att den japanska
valutan sjunkit i värde så mycket att det blivit för dyrt för Ômoto att driva Pariskontoret, dels
att den politiska situationen inom och utom landet blivit svårare.335 Man märker också att
NISIMURA varit besviken över att européer som själv ansåg sig civiliserade ”till en början
troligen inte lyssnade på hans ord”.336

Vid sidan om dessa officiella orsaker till Pariskontorets stängning är det sannolikt att
Ômoto ansett det mycket besvärande att Japan fick så mycket kritik för invasionen i
Manchuriet. Detta kan ha drivit på stängningen. De nationalistiska tankarna inom Ômoto hade
dessutom vuxit sig starkare på de internationalistiska tankarnas bekostnad.

3.3 Människokärlekens hus

I augusti 1929 publicerade Oomoto Internacia följande artikel:

”Människokärlekens hus
Ett storartat esperanto-projekt för människokärlek

Enligt ett initiativ av Herr. DEGUTI O., har Universala Homama Asocio tagit initiativ till att bygga
Människokärlekens hus i centrala Europa. Det kommer att kosta ungefär 120 000 pund (1000 000 dollar).

Som ett uttryck för den universella människokärleken, kommer byggnaden att arrangeras och
administreras bara med hjälp av esperanto, som kommer att vara det enda officiella språket i ”huset”.

Människokärlekens hus kommer att ha en gemensam helgedom, en internationell mötessal, ett
fackbibliotek på esperanto, museum, klubblokal och bostäder för mindre bemedlade besökare o.s.v.

Människokärlekens hus kommer till sin storlek och sitt majestät att likna nutida moderna palats.
Ômoto är beredd att offra en stor del av den ovan nämnda summan, men den kan inte skänka allt. Därför

gör vi ett upprop till uppriktiga människor, rika och fattiga i alla länder, att bidra med sina tegelstenar för
Människokärlekens hus.

Allas åsikter, förslag och projekt, som vi får om formen på ”huset” och om platsen, där den borde byggas,
kommer att övervägas noggrant.

Be att få detaljerna från oss! Namnen på alla bidragsgivare kommer vi att publicera i Oomoto Internacia.
Sänd brev och summor till Herr NISIMURA Kôgetu, 124, rue de la Pompe, Paris 16e.”337

Från och med Oomoto Internacia 33-34, som utkom i september-oktober 1929 publicerades
namnen på dem som skänkt pengar till Domo de Homamo.338 Ganska snart märks det dock att
                                                
334 ”Oomoto-ekspozicio en Kiev (Rusujo)”, OOI, VII-a Jaro, N-ro 71-a, Novembro 1932, s. 1.
335 E. ITOO…, Kvindek…, s. 29.
336 Koogecu NIŜIMURA, ”Ĝisnuna laboro kaj nova Espero de U.H.A.”, OOI, Jaro 11, Oktobro 1935, N-ro 10
(122), s. 3.
337 K. NIŜIMURA, ”Domo de Homamo”, OOI, IV-a Jaro, N-ro 32-a, Aŭgusto 1929, s. 1-2.
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Ômoto inte är nöjt med att insamlingen inte alls går så bra som man tänkt sig. Detta förklarar
man med den pågående ekonomiska krisen.339 Insamlingen pågår så länge som Ômotos
Pariskontor finns kvar. Man nämner bl.a. att man fått ett bidrag från en 19-årig bulgar som
sitter i fängelse.340 Enligt statistik från januari 1932 hade 375 personer i 31 länder bidragit
med sammanlagt 15716 franska franc. De länder där flest personer bidragit var Japan (163
pers.), Frankrike (53), Tjeckoslovakien (33), Tyskland (20), England341 (13), Bulgarien (12),
Holland (11) och Rumänien (10). Den summa som insamlats i Frankrike utgör dock betydligt
mer än halva resultatet: 9326 franc.342

Såväl läsare som redaktion har idéer om husets funktion. NISIMURA skriver att La Domo
de Homamo skall vara ett hus där anhängare till alla slags religioner får samlas, där den
Centrala Guden helgas, och där man bara talar och predikar om Kärlek och Homaranismo,
och inte om olika sekters dogmer.343 ITÔ Angeto kallar Domo de Homamo, en ’förebild’ för
vera Esperantujo (sv. ’det verkliga Esperantolandet’) och Ĉielregno surtera (sv.
’Himmelriket på jorden’) och fortsätter: ”Föreställ er vilka märkliga ’radiovågor’ det skulle
sända ut över hela världen, för att uppväcka brödraskap mellan klasser, folk, nationer och
religioner...”344

Flera läsare skickar in förslag om var huset skall byggas. En tjeckisk läsare föreslår Prag,
eftersom staden är vacker och ligger bra till ur kommunikationshänseende.345 En engelsk
professor skickar in ett brev på engelska, som publiceras i översättning till esperanto. Han
föreslår att man bygger ett helt samhälle t.ex. i Luxemburg, där enbart esperanto används, och
där Domo de Homamo byggs.346 En schweizisk arbetslös man ger en ingående beskrivning av
hur han tänker sig att Domo de Homamo skall se ut.347

Sedan andra Ômoto-målet och andra världskriget talas inte längre om Domo de Homamo.
I Brasilien har tre Ômoto-helgedomar förverkligats. Utanför Sãn Miguel byggdes Zinrui-

aizen-dô, men stängdes snart. 1934 öppnades Ai-sin-den i Uberlândia, som också stängdes
efter en tid. I Jandira öppnades 1957 Aizen-dô, vilken till dags dato är verksamt.348

                                                                                                                                                        
338 ”Domo de Homamo”, OOI, 33-34, Sept.-Oktobro 1929, s. 8.
339 Koogecu NIŜIMURA, ”Nia Nunjara Laboro”, OOI, V-a jaro, n-ro 37-a, Januaro 1930, s. 4.
340 ”Ni tre dankas…”, OOI, V-a jaro, n-ro 37-a, Januaro 1930, s. 6.
341 I texten står Anglujo (esp. ’England’), vilket dock troligen syftar på Storbritannien.
342 ”Ni plivigligu la klopodojn por la konstruo de la Domo de Homamo!”, OOI, VII-a Jaro, N-ro 61-a, Januaro
1932, s. 3.
343 K. NIŜIMURA, ”La Domo de Homamo estu verko de la tutmonda Esperantistaro!”, OOI, V-a Jaro, N-ro 38-
a, Februaro 1930, s. 2.
344 Angecu ITOO, ”Domo de Homamo”, OOI, V-a Jaro, N-ro 45-46-a, Sept.-Oktobro 1930, s. 3.
345 Karel Starka, ”La ’Domo’ estu en Praha!”, OOI, V-a jaro, n-ro 37-a, Januaro 1930, s. 6.
346 ”Opinioj pri la Domo de Homamo”, OOI, V-a jaro, n-ro 37-a, Januaro 1930, s. 6.
347 Svisa Senlaborulo[pseud.], ”Domo de Homamo, Projekto de Svisa Senlaborulo”, OOI, VII-a Jaro, N-ro 68-a,
Aŭgusto 1932, s. 2.
348 Mina inlämnade frågor besvarade av TAKANO Haruki, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
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3.4  Tidskrifter

Tidskrifterna Oomotos och Oomoto Internacias historia kan sammanfattas så här:

Utgivna i Japan Utgiven i Paris

3.4.1 Oomoto

Tidskriften Oomoto på esperanto, som måste skiljas från tidskriften med samma namn på
japanska, utgavs för första gången i januari 1925 vid Oomoto Propaganda Oficejo i
Kameoka. I detta första nummer sägs att Ômoto, sedan en artikel om religionen publicerats i
tidskriften Esperanto i Genève i mars 1924, nästan varje dag fått brev från nyfikna
samideanoj (sv. ’meningsfränder’) från alla världsdelar, som har önskat att få mer
upplysningar om Ômoto. Tidskriften Oomoto startas för att publicera utdrag ur Reikai-
monogatari i översättning till esperanto. Utdragen skall vara om sådana teman som människor
är mest angelägna att få veta mer om.349 I tidskriften publiceras även utdrag från Sankta Skribo
och Hude no Sizuku (esp. Gutaro de plumo).

1932 börjar tidskriften att publicera en kurs i japanska på esperanto.350 1933 slås Oomoto
och Oomoto Internacia ihop under namnet Oomoto Internacia.

I november 1950 kommer det första numret av Oomoto efter andra världskriget. Innehållet
är i det stora hela mycket likt innehållet i Oomoto och Oomoto Internacia före kriget. 1953 är
sista gången då utdrag ur Reikai-monogatari publiceras regelbundet i Oomoto.351 Efter detta
publiceras citat ur Onisaburôs skrifter ytterst sällan i tidskriften. I stället dominerar artiklar
                                                
349 ”Ni salutas vin”, OO, Unua jaro, Januaro 1925, N-o 1, s. 3.
350 ”Kurso de Japana Lingvo por Esperantistoj (1)”, OO, Julio 1932, s. 34-35.
351 ”La Universo kaj la Elektrismo (El la ’Rakontoj el la Spirita Mondo’)”, OO, 15-a Jaro, N-ro (159-162), 1953,
9-12, s. 129.
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om kultur, historia, litteratur, arbetet för en världsfederation, interreligiös dialog och
esperantologi. Vad gäller utdrag ur de heliga skrifterna, dominerar Hidemarus icke-
dogmatiska, allmänmänskliga skrifter Ikigai-no-Tankjû totalt. Någon gång publiceras även
artiklar om Ômotos lära. Denna inriktning för tidskriften har gällt från 1954 och gäller ännu
2002.

Det antal nummer av tidskriften som ges ut har varierat kraftigt. Till en början gav man ut
ett nummer per månad, även om avvikelser finns. 1952-1975 gavs sex nummer per år ut.
1976-1991 gavs två nummer per år ut; under denna period gick man över till större format och
fyrfärgstryck. 1992-1997 utkom endast ett nummer per år. Sedan 1998 har man återgått till
två nummer per år. Sedan 1999 kan man också läsa tidskriften på internet.

3.4.2 Oomoto Internacia

Ômoto var en pionjär när det gällde att använda tidskrifter såväl i Japan som för
utlandsmissionen. Från och med januari 1926 utgavs Oomoto Internacia vid Universala
Homama Asocios kontor i Paris. Syftet med tidskriften var att ”låta västvärlden lära känna
Ômotos verkliga väsende” och ”att visa esperantisterna i vilken grad Ômoto sammanfaller
med homaranismo” och att Onisaburô fortsätter det verk som L.L. Zamenhof påbörjat.352 I det
första numret presenteras U.H.A.:s stadgar på esperanto, franska och engelska. I nr 2 tyska
och ungerska, i nr. 3 italienska och tjeckiska, i nr 10 nederländska, i nr. 11 tyska, katalanska
och ungerska, i nr. 12 spanska, i nr. 13 italienska, i nr. 15 svenska, i nr. 17 danska. Tidningen
innehåller också artiklar om religion och filosofi samt om världspolitik, många översatta tal
av DEGUTI Onisaburô eller skrivna av NISIMURA Kôgetu, ibland i form av följetonger.
Utdrag ur de heliga skrifterna, framför allt ur Reikai-monogatari, publiceras regelbundet. I
många artiklar jämförs Oomoto med homaranismo. Man svarar också på läsarnas brev och
ger också utrymme för läsarbrev med kritiska synpunkter. Man rapporterar om samarbete med
nyandliga rörelser i västerlandet, samt om Ômoto-missionärernas resor i Europa. Den sista
sidan ägnas vanligtvis åt esperanto-rörelsen, bokrecensioner, annonser m.m.

I samband med att NISIMURA Kôgetu reste hem till Japan, utkom inte Oomoto Internacia
från oktober 1927 (nr. 22) till november 1928 (nr. 23). Fram till början av 1930 anges det på
varje nummer att upplagan är 5000 ex. Fr.o.m. nr 32 rapporterar man regelbundet om
utvecklingen av projektet Domo de Homamo. Fr.o.m. nr 59 är Manchuriet-konflikten en
återkommande fråga. Nr. 71 som utgavs i november 1932 är det sista nummer som utgavs i
Europa. I december stängdes U.H.A.:s Europakontor.

Från 1933 fram till det andra Ômoto-målet i december 1935 utgavs Oomoto Internacia,
som slagits ihop med Oomoto i Kameoka. Det allmänna intryck man får av Oomoto
Internacia under denna period är att den sammanslagna tidningen har ett varierat innehåll. De
långa översättningarna ur de heliga skrifterna publiceras fortfarande, men dominerar inte
tidningens innehåll som i föregångarna. Dessutom publiceras artiklar om andliga frågor,
japansk kultur, litteratur och ämnen som rör esperanto och dess litteratur. Flera artiklar
behandlar Manchuriet-frågan.

3.5 Litteratur

Två grundläggande katekeser eller propagandaskrifter som Ômoto tidigt gav ut i Japan var
Oomoto, La Nova Spirita Movado353 och Kio estas Oomoto?354 Broschyrer om Ômoto utgavs i
Paris på esperanto, engelska, tyska och franska, och man planerade utgåvor på andra språk,
                                                
352 ”1926-1927”, OOI, II-a Jaro, N-ro 13-a, Januaro 1927, s. 1.
353 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924).
354 Kio estas Oomoto?, 5a eldono (Kameoka, Oomoto Centra Oficejo, 1933).
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trots att man föredrog att använda esperanto i internationella relationer. På detta sätt ville man
göra spiritualisterna till esperantister och esperantisterna till spiritualister.355

1934 utgavs det storslagna bildverket Ômoto-syasin-taikan med text på japanska och
esperanto.356 Ett intressant verk är Sinjoro laŭdata357, med bidrag från västerlänningar som
hyllar Onisaburô i samband med den definitiva frigivningen.
Böcker av Ômoto gavs också ut av U.H.A.:s ombud och andra. Rudolf Burchert i Niemes,
Tjeckoslovakien gav ut Das Reich Gottes auf der Erde, som handlade om Ômoto och om
esperanto.358

Inför 50a Universala Kongreso de Esperanto i Tokyo 1965 utkom ett par kulturhistoriska
verk som först publicerats som följetonger i Oomoto. Det är Enciklopedieto Japana359 och
Libro de Teo360, som båda behandlar förhållandet mellan de materiella och andliga kulturerna.
1966 publicerades Utafesta poemaro361 med dikter som skrivits till uta-festen som hölls direkt
efter Universala Kongreso de Esperanto.

Ett bildverk om Ômoto på japanska och esperanto är Filoj de Dio, Adorantoj de Dio362 från
1964. I detta fanns också ett utdrag ur fem ledares heliga skrifter. Detta publicerades också
som en separat volym med namnet Kvinteto363. Tidigare hade heliga skrifter framför allt
publicerats i Ômotos tidskrifter fram till 1953. Ett utdrag ur Hidemarus undervisande skrift
Ikigai-no-tankyû publicerades i bokform 1986 med titeln Esplorado de Vivĝojo.364

Under 1990-talet publicerades så ett par utgåvor av heliga skrifter i översättning till
esperanto med ingående kommentarer och teologiska för- eller efterskrifter. Det är
Onisaburôs Diaj Vojsignoj365 från 1997 och Naos Diaj Revelacioj366 från 1999. I förordet till
den sistnämnda sägs det också att orsaken till att esperantoöversättningen ges ut är ”att den
skall användas som den heliga skriften för icke-japanska omotoister, och att FörfadersGudens
röst skall nå så många människor som möjligt i världen.”367 Att FörfadersGudens röst skall nå
så många människor som möjligt kan antingen syfta på en mer direkt mission, där man tänker
sig att de som hör budskapet blir omotoister, eller en tillämpning av idén om Ômoto som
’förebild’, där de heliga skrifterna som sprids i världen är en del av det goda utflödet från
Ômoto.

Två mindre katekeser är Dek Gvidprincipoj de la Oomoto-Movado368 från 1960 och
Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado.369 Båda hade tidigare publicerats som artiklar i Oomoto.

                                                
355 ”1926-1927”, OOI, II-a Jaro, N-ro 13-a, Januaro 1927, s. 1.
356 Oomoto-syasin-taikan (Kameoka: Oomoto, 1934).
357 Koogecu NIŜIMURA (red.), Sinjoro Laŭdata, Dediĉaĵoj al S-ro Onisabro Deguĉi okaze de lia Reliberigo
(Kameoka: Tenseiŝa-Presejo, 1928).
358 ”Nova Germanlingva Broŝuro pri Oomoto”, OOI, IV-a Jaro, N-ro 32-a, Aŭgusto 1929, s. 4.
359 T. NAKAMURA, Enciklopedieto Japana (Osaka, Kosmo 1964).
360 Okakura KAKUZO, La Libro de Teo (Osaka: Kosmo 1965).
361 Utafesta poemaro de l’ Oomoto-Internacia Festivalo, Okazinta en kameoka post la 50-a U. K. 1965
(Kameoka: Oomoto, 1966).
362 Hideo HAGA, Filoj de Dio, Adorantoj de Dio (Kameoka: Eldonejo de Tensei-ŝa, 1963).
363 Kvinteto, Ekstraktoj el Verkoj de Nao, Onisabro, Sumiko, Hidemaru kaj Naohi Deguĉi (Kameoka: Oomoto,
1965).
364 Hidemaru DEGUĈI, Esplorado de Vivoĝojo (Kameoka: Internacia Fako de Oomoto, 1986).
365 DEGUĈI Onisaburo, Diaj Vojsignoj, internacia eldono (Kameoka: Tensei-ŝa, 1997).
366 DEGUĈI Nao, Diaj Revelacioj, internacia eldono (Kameoka: Tensei-ŝa, 1999).
367 DR, s. 2.
368 Dek Gvidprincipoj de la Oomoto-Movado, kun la komentoj de Jasuo Sakurai (Kameoka: Oomoto Centra
Oficejo, 1960).
369 Eizo ITOO, KIO ESTAS OOMOTO?, Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado (Kameoka: Oomoto, 1985?).
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3.6 Informationsmöten vid esperantokongresser

De universella esperantokongresserna som anordnats sedan 1905 med avbrott enbart under
världskrigen är – bland hundratals esperantoarrangemang varje år – den viktigaste
internationella träffpunkten för esperantister. Under en vecka anordnas hundratals olika
arrangemang på esperanto: kulturarrangemang, föredrag, sammanträden, kurser,
föreläsningar, informationsmöten anordnade av olika organisationer m.m. Deltagarantalet
varierar kraftigt beroende på var kongresserna ordnas. Före andra världskriget brukade
kongresserna samla ca 1500 deltagare, på 1990-talet ca 2500. Rekordet var kongressen i
Warszawa vid esperantos hundraårsjubileum 1987, då 5946 esperantister deltog.370 År 2003
kommer kongressen att hållas i Göteborg.

Ômoto har anordnat informationsmöten vid universella kongresser under de år då Ômotos
Parismission fungerade, samt sedan 1984.

Informationsmöten på 1920- och 1930-talen bestod framför allt propagandaföredrag. Som
exempel kan nämnas UK Oxford 1930, där NISIMURA Kôgetu talade om att Onisaburô är
den andlige ledare som kan rädda mänskligheten, som annars hotas av undergång och sedan
redogjorde för bl.a. Ômoto, Nao, Onisaburô, tinkon-kisin och ordsjälsläran. Därefter talade
Stojan Gugev och Josef Major om U.H.A. respektive bristerna i den västerländska
vetenskapen. Deltagarna fick också souvenirer från Japan.371

Följande informationsmöte (esp. fakkunsido) om Ômoto hölls vid UK 21-19 juni 1984 i
Vancouver i Kanada:
(1) Inledande hälsning (AGÔ T.)
(2) Tinkon-meditation till ackompanjemang av yakumo-koto inspelat på band (MAEDA

S)
(3) Föreläsning: Ômotos födelse och dess lära (AGÔ T.)
(4) Visning av ljusbilder om konstutställningen DEGUTI Onisaburô och hans skolas

konst.
(5) Film om den gemensamma gudstjänsten mellan Ômoto och S:t Johannes-katedralen i

New York och om första Sommarseminariet om traditionella japanska konster
(6) Tal: Ômoto, sett genom min nuvarande erfarenhet (UMEDA Yosimi)
Efter mötet gick en del av deltagarna till ett tehus för att delta i en teceremoni.372

Ett annat exempel på informationsmöte är det som hölls vid 85:e universella
esperantokongressen i Berlin, 27 juli 2000:
(1) Öppnande
(2) Hälsning från mötets ordförande
(3) Musik på yakumo-koto
(4) Ljusbilder om Ômotos interreligiösa verksamhet
(5) Sången aizenka sjungs
(6) Föreläsning om kongresstemat ”Fredens språk och kultur”
(7) Japansk dans
(8) Demonstration av aikido
(9) Bön för världsfreden enligt Ômotos rit
(10) Man bjuder på pulver-te
(11) Avslutning373

                                                
370 Jarlibro 2000 (Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 2000), s. 34.
371 ”La XXIIa Universala kongreso de Esperanto en Oxford (2-9 aŭgusto 1930)”, OOI, V-a Jaro, N-ro 45-46-a,
Sept.-Oktobro 1930, s. 1-2.
372 A. AGOU, ”Nove aliĝu al la komuna Diservo en ventonta U.K.”, OO, jul.-dec., 1984, s. 16-17.
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3.7 Konst

Redan under Onisaburôs ledarskap hade konsten en viktig roll inom Ômoto. Detta fortsatte
under Naohis ledarskap. Det var dock först i samband med utställningen ”Onisaburô och hans
skolas konst” 1972-1975 som Ômoto aktivt började att lära ut japansk konst till
västerlänningar. En grupp omotoister följde nämligen utställningen och de visade
utställningsbesökarna hur man utför traditionella japanska konstarter.374

26 juli-26 augusti 1976 anordnades för första gången Sommarseminariet för traditionella
japanska konster vid Ômoto i Kameoka. I seminarierna ingick påklädande med japanska
kimono och hakama (ytterplagg som bärs utanför kimono), teceremoni, aikido, simai
(ensamdans enligt mönster från no), krukmakeri, skönskrift, tinkon-meditation,
blomsterarrangemang (ikebana), sumie (bläckmålning), musik på instrumenten koto och
syamisen, samt trädgårdsskötsel. Deltagarna fick också lyssna på föreläsningar om shinto,
singon-buddhism och zen samt delta i kvällsbön i templet Miroku-den. Deltagarna brukar
också göra studiebesök till zen-tempel och delta i zen-meditation. Seminariet har sedan blivit
ett återkommande arrangemang. Tolkning förekommer till engelska eller esperanto. 375

Ômotos ordförande DEGUTI Kyôtarô sade i samband med seminariets öppnande att Japan
tidigare under lång tid har tagit upp många värdefulla element från de gamla och moderna
kulturerna i andra länder, men att Japan bara gett tillbaka ytterst litet av sin egen kultur. Så får
det inte förbli för alltid, eftersom kulturellt utbyte och ömsesidig förståelse mellan folken i
världen behövs.376 DEGUTI Torao, ledare för Ômotos konstavdelning, tillade att seminariet
har en särskild betydelse i vår tid, eftersom den materialistiska livsinställningen, sådan som
den förmedlades i radio och teve, profanerade och sekulariserade de traditionella konsterna i
Japan och i andra länder.377 Ledaren för seminariet, David Kidd citerade en artikel i East-West
Journal där konstutövningen i Ômoto beskrivs som discipliner eller yoga, som samtidigt är
bön, meditation och religionsutövning. Ômoto menar att utövandet av konsterna, vare sig det
är andligt medvetet eller inte, kan omvandla varje handling i människans liv till konst.378

Sommarseminariet för traditionella japanska konster har sammanlagt anordnats 18 gånger
på engelska 1976-1995 och två gånger på esperanto 1988 och 1990.379

3.8 Omotoister i väst

Det finns några exempel på personer som tagit intryck av Ômotos budskap. Det finns
självfallet många olika grader av religiös övertygelse. Som tidigare nämnts initierade Ômoto
en insamling för att bygga ett tempel, Domo de Homamo i Europa. I januari 1932 hade 212
européer bidragit med pengar till insamlingen.380 Detta är ett mått på hur många som kände ett
tillräckligt stort engagemang för att skicka in pengar för ändamålet. Ett antal människor har
också bidragit med artiklar till Oomoto Internacia, prenumererat på tidningen eller ställt upp

                                                                                                                                                        
373 Oomoto, Bonvenon al la Oficiala TTT-ejo de ”Oomoto”!,
 http://www.oomoto.or.jp/Esperanto/esInfo/index.html
374 L’ Art D’ Onisaburo (1871-1948) et son école, octobre-décembre 1972 (Paris: Ville de Paris Musée
Cernuschi, 1972).
375 David Kidd, ”Bonvenon al Oomoto”, OO, 1976, jul.-dec., s. 65-91; C. Rowe, ”La Kvara Somera Art-
seminario”, OO, N-ro julio-decembro, 1979, s. 77-79.
376 Kiotaro DEGUĈI, ”Por mi estas granda plezuro…”, OO, 1976, jul.-dec., s. 67-68.
377 Torao DEGUĈI, ”Vere ĉi tio estas tre felia okazo…”, OO, 1976, jul.-dec., s. 68.
378 David Kidd, ”Bonvenon al Oomoto”, OO, 1976, jul.-dec., s. 65-67.
379 Mina inlämnade frågor besvarade av TAKANO Haruki, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
380 ”Ni plivigligu la klopodojn por la konstruo de la Domo de Homamo!”, OOI, VII-a Jaro, N-ro 61-a, Januaro
1932, s. 3.
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som ombud. En än mindre grupp har startat filialer till U.H.A. I Oomoto Internacia stöter vi
ibland på läsarbrev från västerlänningar som med olika formuleringar berättar att de vill
arbeta för Ômoto eller bli medlemmar i organisationen. Trots att formuleringarna skiljer sig
åt, skall vi se närmare på denna grupp människor som på olika sätt tagit starkt intryck av
Ômotos budskap. Gemensamt för dem vi stöter på i detta sammanhang är givetvis att de är
esperantister. Många har tilltalats av att Ômoto använder esperanto, och en del uttrycker att de
just uppskattar att Ômoto använder språket, i stället för att diskutera dess uppbyggnad. Här är
ett exempel:

”Varför jag anslöt mig till Ômoto
(---) när jag läste tidskriften Oomoto Internacia, konstaterade jag snart att den nya doktrinen inte är exklusiv,
att dess grundare är mycket tolerant och att han inte bara vill förbrödra människorna och på inget sätt
exkommunicera anhängare till andra religioner. Då kunde jag inte längre säga nej till en sådan hållning mot
andra troende, och negligerande den mystika delen av doktrinen, antog jag dess etik, som är mycket lik
Zamenhofs homaranismo.

Men detta är inte allt; Ômotos lära är inte någon väsentlig sak för mig, för denna dess moral känner jag
sedan länge till och praktiserar; dessutom vill jag inte ha moralistens roll, utan jag vill ha esperantistens.
Eftersom jag såg att den Helige Herren DEGUTI Onisaburô tycker om vårt språk och rekommenderar det till
sina anhängare, eftersom jag såg att hans mest berömda lärjungar, nämligen NISIMURA, OTAKA och
Sjisjkov använder esperanto för sin propaganda, prenumererade jag utan att tveka på deras tidning och anslöt
mig till deras rörelse.

(---) Ja, det är sant att våra japanska meningsfränder ofta är till och med klokare, mer klarsynta än vi
européer. De antog på en gång Zamenhofs språk sådant som det är. De har aldrig kritiserat det och anklagat
det att det inte är perfekt; aldrig talat om förändringar eller reformer, aldrig har de krävt att man till exempel
skall införa ett eller annat japanskt ord i det. De har väl förstått, att esperanto måste utvecklas disciplinerat
och steg för steg, och att det kommer att modifieras med tiden enbart genom att användas.(---)

Prof. H. Boucon.”381

En viktig grupp bland de intresserade är personer som vill opponera sig mot kristendomen,
eftersom de anser att många kristna är dogmatiska eller halvhjärtade. Dessa människor är ofta
intresserade av flera nya religiösa rörelser:

”Mycket kära Meningsfränder382,
(---) Jag vill personligen ansluta mig till er rörelse för att ära homaranismo. Jag är fritänkare, men jag tänker
skriva en hel broschyr på holländska för att sprida Bahá’í och Ômoto bland mina landsmän med deras
ständiga religiösa diskussioner. Det känns som en viktig plikt mot kulturen att visa dem på en mer idealisk
väg.

Jag kommer att betala min avgift med ett sådant livfullt arbete, men jag skulle gärna vilja få inte bara ert
nuvarande märke, utan om möjligt också det tidigare, eftersom jag har en speciell märkessamling runt ett
inramat diplom som jag använder för propaganda under utställningar och tal.
Jag skall försöka ge folket något bättre än deras sönderslitna, bortfuskade och dogmatiska kristendom och
kommer att visa den rena altruismen i de på varandra följande inkarnationerna av Messias i Persien och nu
åter i Japan383. Min djupa inre övertygelse är, att den nuvarande mänskligheten som söker sig mot tio olika
riktningar kommer att bli lycklig genom de två profeternas principer. Så snart min broschyr kommit ut,
kommer jag att skicka ett exemplar till ert kontor.

Om ni bedömer den här deklarationen från den ’holländske pionjären’ viktig nog för att publiceras i er
tidning, desto bättre,
Med varmt handslag,

DREVES UITTERDIJK
Centra konsulo och redaktör.”384

                                                
381 H. Boucon, ”Kial mi aliĝis al Oomoto”, OOI, VI-a Jaro, N-ro 50-a, Februaro 1931, s 2.
382 Samideano (sv. ’meningsfrände’) är en hälsning som esperantister brukar använda sinsemellan.
383 Brevskrivaren använder ordet Nipponlando i stället för någon av de vanliga formerna som t.ex. Japanlando.
På detta sätt visar brevskrivaren att han tillhör den kategori esperantister som inte behandlar esperanto som ett
levande språk, vilket det är, utan försöker införa förändringar i språket, eller att han strävar efter att använda
varje folks egen benämning på respektive nationalitet.
384 Uitterdijk, Dreves: ”Karegaj Samideanoj…”, OOI, 1-a Jaro, N-ro 12-a, Decembro 1926, s. 4.
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Bland brevskrivarna återfinns också den svenske blivande socialdemokratiske riks-
dagsmannen Einar Dahl385, som attraheras av att Ômoto arbetar för kärlek och fred:

”Som jag tidigare har skrivit, intresserar Ômoto mig huvudsakligen för den grund, på vilken den är byggd,
nämligen kärlek och fred… I Sverige vill jag arbeta för Ômoto – kärleksreligionen; och jag ber, att ni skall
sända mig broschyren ”What is Oomoto?”

Högaktningsfullt: E. DAHL
Falun (Sverige), 5 december 1926”386

Andra brevskrivare som t.ex. Bianca Futurina från Udine i Italien skriver i mycket allmänna
ordalag att det pågår en strid mellan konservatism och framstegsvilja, och att ”denna dag
behöver en ny religion. Denna religion är redan född; den spirar mitt ibland oss, och dess
anhängare är de som strider för olika utvecklade ideal.”387

En liten grupp är de som varit medarbetare på Ômotos Pariskontor. Józef Major föddes i
Ungern 1904. 1925 hörde han NISIMURA Kôgetu föreläsa om esperanto på Sorbonne. Under
en tid hjälpte Major till med redigeringen av Oomoto Internacia i Paris. 1932-1935 arbetade
han vid Ômoto i Kameoka. 1935 fängslades han i samband med de andra Ômoto-målet. 1937
kunde han återvända till Europa. Han flyttade senare till Nya Zeeland.
Under tiden i Paris hjälpte Major NISIMURA att översätta några kapitel i Reikai-monogatari.
Genom att be tillsammans med NISIMURA blev han också omotoist.388 Bulgaren V.M.
Sjisjkov har nämnts tidigare.

Vid sidan av dem som blivit omotoister finns en grupp människor som i mycket positiva
ordalag beskriver Ômoto, utan att klart och tydligt bekänna sig som omotoister. Ett exempel
är Luzo Bemaldo i Lissabon, som menar att olika människor i olika tider och på olika platser,
inspirerar till kosmiskt brödraskap. Det gäller t.ex. Franciskus av Asissi. Krishnamurti och
Onisaburô.389

Ytterligare en grupp människor som skriver till Oomoto Internacia och är positiva till
Ômoto är anhängare till andra nyandliga rörelser, t.ex. Martinus390.

3.9 Sammanfattning

Ômoto som började som en japansk synkretistisk rörelse på huvudsakligen shintoistisk grund
har en lära som till stor del kretsar kring Japan och det japanska folket. Redan i Ômoto-sin’yu
finns dock budskap riktade till hela världen. Detta är grunden för Ômotos utlandsmission.

Denna mission har dock även inspirerats av de kristna kyrkornas mission i Japan och av
Tenri-kyôs, Konkô-kyôs och Zyôdo-sinsyûs utlandsmissioner. Det som till slut blev den
direkta orsaken till att Ômoto inledde sin utlandsmission i väst var Bahá’í-missionärernas

                                                
385 Einar Dahl i Uddevalla satt som riksdagsledamot i andrakammaren för Göteborgs och Bohusläns
landstingsområde 1954-1957 och i förstakammaren för Göteborgs och Bohuslän 1958A-1970.
(Anders Norberg, Andreas Tjerneld och Björn Asker, Tvåkammarriksdagen 1867-1970: ledamöter och
valkretsar, Bd 4 : Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län, Skaraborgs län, Värmlands län, Örebro län
(Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1990)).
386 ”Leterkesto”, OOI, II-a Jaro, N-ro 13-a, Januaro 1927, s. 8.
387 Bianca Futurina, ”Kelkaj pensoj pri homa evoluo”, OOI, VII-a Jaro, N-ro 65-a, Majo 1932, s.. 1-2.
388 Jozefo Major, ”Antaŭ 57 Jaroj, Rememoroj pri Oomoto”, OO, jul.-dec. 1989, s. 6-7; ITOO Eizo, ”Jozefo
Major, Granda Esperantisto ĉe Oomoto”, OO, 435, 1993, s. 44-45.
389 Luzo Bemaldo, ”Sur la Vojo al Kosma Frateco”, OOI, VI-a Jaro, n-ro 53-a, Majo 1931, s. 1.
390 P. Zacho kaj Ib Schleicher, ”Kun granda intereso ni legas…”, OO, 15-a jaro (N-ro 155-156), 1953, 5-6, s. 89.
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besök, införandet av esperanto i Ômoto och den uppmärksamhet detta fick bland
esperantister.

Universala Homama Asocio är Ômotos missionsorganisation. Dess namn anspelar på
Zamenhofs homaranismo, och det budskap som den framför har en annan tyngdpunkt än
Ômotos budskap i Japan. U.H.A. har hela tiden propagerat för mänsklighetens enande och
förverkligandet av det Guds rike på jorden.

1925-1932 bedrev Ômoto en aktiv mission i västerlandet med Pariskontoret som bas.
Syftet var att genom trycksaksutgivning och anordnande av föredrag sprida tron på att
DEGUTI Onisaburô var en frälsare med ett gudomligt uppdrag. Syftet var att enskilda
människor skulle kunna ansluta sig till U.H.A. eller Ômoto, samt att man skulle bygga upp
lokala församlingar, ’filialer’ och bygga en helgedom, det s.k. Domo de Homamo. Fram till
1932 hade 375 personer i 31 länder bidragit till helgedomen, men det visade sig allt klarare att
endast ett mycket litet antal européer – kanske ett tiotal - verkligen upplevde sig som
omotoister, vilket berodde på att församlingsgemenskaper, dogmatisk kunskap och kunskaper
om hur Ômotos riter utförs saknades bland de européer som tilltalades av Ômotos budskap.
De europeiska omotoisterna bodde dessutom spritt och utan möjligheter till personlig kontakt
sinsemellan. Ômotos lära utgjorde inte något alternativ till kristendomen, eftersom den inte
lämnade några ingående svar på frågor som européerna var vana att möta i kristendomen, som
t.ex. relationen mellan Gud och människa och etik och inte heller gav några alternativ till
kristna riter eller kristen församlingsgemenskap. Ômotos lära kretsade i stället kring världens
metafysiska struktur, politik och en världsförändring som skulle ta sin början i Japan.

Med avbrott för tiden 1935-1950 – alltså åren kring förföljelserna vid det andra Ômoto-
målet och andra världskriget – har Ômoto fortsatt att använda esperanto för internationella
kontakter. Man har gett ut tidskrifterna Oomoto och/eller Oomoto Internacia, ett flertal böcker
och dessutom regelbundet anordnat möten vid universella esperantokongresser och vid andra
arrangemang, där esperanto används. Sedan 1954 har tidskrifternas beskrivning av Onisaburô
som frälsare praktiskt taget försvunnit och ett allmänmänskligt budskap om fred,
internationellt samarbete, konst och kultur kommit i förgrunden. Sedan 1997, när Ômotos
heliga skrifter började att utges i bokform på esperanto och portugisiska, kan Ômoto åter vara
på väg in i ett mer aktivt missionsarbete. Publiceringen kan också vara en del av det goda
utflöde som skall finnas från Ômoto, enligt idén om Ômoto som förebild i världen.

En särskild roll i Ômotos mission har konsten, dels genom att Ômoto har anordnat
konstutställningar, och sommarseminarier för traditionella japanska konster, vid vilka även
esperanto använts, men också genom att konstverk har haft en viktig roll i Ômotos tidskrifter
och på Ômotos nätsida.
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4 Världsbild

4.1 Japan och världen

4.1.1 Situationen i Japan

Meiziperioden (1868-1912), som inleddes sedan Japan öppnat sig mot västerlandet,
kännetecknades av intensiv industrialisering. Redan på 1880-talet började emellertid
nackdelarna med industrialiseringen att uppmärksammas av många. Den modernisering som
skedde var mycket smärtsam såväl för samurajklassen, som fick se sitt inflytande starkt
beskuret, som för fattiga bönder och andra bybor, som var tvungna att söka sig in till städerna
för att söka arbete i industrin, med följden att den traditionella gemenskapen i byarna bröts
upp. Japan var mycket präglat av de konfucianska tankarna om de fem olika relationerna, som
reglerade förhållandet mellan furste och undersåte, fader och son, man och kvinna, äldre och
yngre bror och vänner emellan, och som skulle ge samhället en stabil grund. I samband med
Meizirestaurationen 1868 och industrialiseringen när byagemenskapen och det traditionella
relationsmönstret bröts upp uppstod det ett akut behov av en ny stabil grund för samhället.
Regeringen tog därför initiativ till att de västerländska statsskicken studerades, och en ny
författning antogs 1889. Syftet med denna var att åstadkomma en balans mellan ett nytt
västinspirerat förvaltningssystem och det konfucianistiska behovet av en fast etik. Ett första
parlament sammanträdde 1890. Den förstärkta roll som kejsaren fick vid Meizirestaurationen
1868 blev än mer upphöjd. Kejsaren fick en stark politisk ställning och direkt kontroll över
militären.391

För att uppnå en fast grund för samhällslivet skapades en ny teologi: statsshinto. Ur det
shintoistiska och konfucianska arvet valde man de tankar som kunde användas som en grund
för en lära kring kejsarkulten. Man skapade så en ny mytologi, som såg kejsaren som en
avkomling till solgudinnan Amaterasu, och fordrade att folket skulle dyrka kejsaren i de olika
statsshinto-helgedomarna.392 De olika shintohelgedomar som fanns delades upp så att de flesta
kom att tillhöra statsshinto. Andra kom att tillhöra de fram till 1908 erkända 13 shintosekterna
(jap. kyôha sintô)393. Förutom dessa garanterades religionsfrihet för 13 buddhistiska skolor och
kristendomen.394 Även de nya religionerna har uppstått mot bakgrund av behovet att hitta en
ny stabil grund för samhället.

Shinto gör några försök att måla upp en sammanhängande världsbild. Dess kult kretsar
hela tiden kring de lokala förhållandena i Japan och i familjen. I Japan finns sedan länge en
tradition att låta flera olika religioner svara för olika fält i den mänskliga tillvaron. I många
hem finns både ett butudan (sv. ’buddhistiskt altare’) och ett kamidana (sv. ’hylla för
shintoistiska gudar’). Vid sidan av detta praktiseras konfuciansk etik och taoistiska yin-och-
yang-föreställningar. Att Ômoto i sin världsbild hämtat beståndsdelar från flera olika
religioner och läror är alltså helt i linje med den japanska traditionen.

Världsbilden i den första av DEGUTI Naos uppenbarelser präglas av det västerländska
inflytandet sedan Meizirestaurationen, vilket ges skulden för det utsatta tillstånd som de

                                                
391 NE 10:98.
392 Ulrich Lins, Die Ômoto-Bewegung…, s. 16
393 Kurozumi-kyô, Sintô Shûsei-ha, Izumo Oyasiro-kyô, Fusô-kyô, Jikko-kyô, Sintô Taisei-kyô, Sinsû-kyô,
Ontake-kyô, Sintô Tai-kyô, Sinri-kyô, Misogi-kyô, Konkô-kyô och Tenri-kyô. Tenri-kyô beskriver sig dock i
modern tid inte som en shinto-sekt, utan som en världsreligion, som inte är en form av shinto.
394 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 27.
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fattiga befinner sig i. Världen, vilket kan syfta på västerlandet, är djävulsk. Detta har överförts
även på Japan:

”Den nuvarande världen är en djurisk värld, fylld av enbart djävlar, i vilken de starkare härskar över de
svagare med våld. Även Japan har blivit djuriskt.”395

Ett annat fel är bristen på medkänsla i världen:

 ”De som är rättvisa och barmhärtiga, anses vara dumma. Så mörk är denna världen.”396

Om inget görs kommer det att bli än värre i världen:

 ”Om världen lämnas i sitt nuvarande tillstånd, kommer människorna utan undantag att bli troll, och de börjar
att äta varandra. Till och med i den nuvarande tiden äter den som fött, den som fötts, och den som fötts den
som fött; familjemedlemmar eller släktingar ser på varandra med hat.”397

Så räknar Diaj vojsignoj upp flera kategorier människor som försöker erbjuda lösningar på
den nuvarande situationen, men som inte lyckas. Först avfärdas ”missionärer i världen”, vilket
syftar på representanter för olika religioner som shinto, buddhism, nya religioner och
kristendom:

”Nuvarande missionärer i världen ser alla imponerande ut till det yttre, men det finns ingen, som
tillfredsställer Guds hjärta.”398

Inte heller de intellektuella kan erbjuda någon lösning:

”Det finns många intellektuella och bildade, men det finns inte någon sådan intellektuell, som känner
sanning, en sådan bildad, som känner Guds undervisning.”399

De som ligger mest illa till är dock ateisterna:

”Den som försäkrar att det inte finns någon Gud i världen, faller av sig själv ned i den djuriska världen.”400

Trots tillståndet i världen älskar ändå Gud människorna och vill hjälpa dem:

”I Guds ögon, är alla människor i världen de mest älskade barnen.”401

Gud har därför också en utväg redo:

”Åt var och en som kan tro på Gud och tillämpa läran, ger Gud all slags kraft i det fördolda.”402

Förutom i Diaj Revelacioj berörs situationen i Japan endast sparsamt i Ômotos
utlandspropaganda. Man låter dock den amerikanske författaren Lafcadio Hearn som bosatt
sig i Japan komma till tals. Han menar att västerländsk industri, vetenskap och statsskick har

                                                
395 DR 3.
396 DV 10.
397 DV 13-14.
398 DV 18.
399 DV 19.
400 DV 21.
401 DV 15a.
402 DV 20b.



93

kunnat slå rot i Japan, men att japanerna står helt främmande för västerländsk konst, musik
och litteratur.403

4.1.2 Västerlandets materialism

De europeiska ländernas kolonialism i Asien och Oceanien och rädslan för att Japan också
skulle bli föremål för västerländsk expansion hade länge varit en orsak till upprörda känslor i
Japan och var en av orsakerna till Japans isolering 1649-1853. Västerlänningarnas
hänsynslösa utnyttjande av lokalbefolkningen i kolonierna och den nöd som bredde ut sig i
Japan efter den snabba industrialiseringen efter Japans öppnande för kontakter med
västerlandet spädde på tanken om en grundläggande motsättning mellan Europa och Asien,
mellan väst och öst, där väst tänktes stå för materialism och öst för andlighet.

Oomoto Internacia använder ofta uttrycken orientanoj (sv. ’österlänningar’) för att
beteckna asiater och okcidentanoj (sv. ’västerlänningar’) för européer och nordamerikaner.
Någon gång används koloraj gentoj (sv. ’färgade folkstammar’) för asiater och afrikaner.

Redan i Sankta Skribo från 1893, citerat i Oomoto Internacia 1929 framgår det att Ômoto
har ett ärende riktat till hela mänskligheten:

”Jag skall utvälja människor med kristallande och kommer att använda dem. Jag kommer att undersöka
människornas andar och fångar med Mina rep människor, som duger för min sak.

Om jag en gång har hakat på repet, kommer Jag inte att släppa det. Från början har alla människor en
ande utdelad av samma Gud. Alla riken och folk i världen kommer jag att göra till Gudsriken och Gudsfolk,
och Jag skall med glädje och lycka ge liv åt alla gudar, andar och människor. Jag skall tvätta gudar, andar och
människor, och omforma världen. Fromma och uppriktiga människor blir räddade; ofromma måste tyvärr gå
sin väg och komma tillbaka.”404

Även om många japanska nya religioner i princip har ett ärende riktat till hela mänskligheten,
står Japan och japanerna i praktiken i centrum. Missionen inriktas i första hand på japaner,
delvis av praktiska skäl. De nya religionerna har ofta ett geografiskt centrum som har en
betydelse för världsförnyelsen. Detta befinner sig självfallet i Japan. Det finns olika sätt att
lösa spänningen att i princip vara en religion riktad till mänskligheten, men i praktiken en
japansk religion. Tenri-kyô har valt att inte längre låta klassificera sig som en sekt inom
shinto, utan som en fristående religion. Ômoto valde tidigt en annan lösning. NISIMURA
beskriver i Oomoto Internacia Ômoto som en bro mellan österlandets andlighet och
västerlandets materialism. Artikeln innebär mycket skarp kritik mot de västerländska
kolonialmakternas agerande i Asien:

”Den östliga kontinenten är alltså födelseort för världens kulturer; konfucianism, buddhism, kristendom och
även muhammedanism – alla har kommit från Asien. Och därför kan asiater vara stolta över att de har lett
hela mänskligheten andligt, men under det att de under århundraden har kämpat i den osynliga hjärtregionen,
har européerna gjort allt i materiens synliga fält. Resultatet är att huvuddelen av den asiatiska kontinenten har
blivit förslavad av européer och amerikaner.

De har inte bara genom krigshandlingar erövrat den östliga kontinenten, utan också förföljt och fördrivit
österlänningar i alla länder, för den enda ”skulden” att de fötts i en färgad kropp. Sedan det senaste kriget har
detta skett i en allt större utsträckning; ett nytt världskrig hotar. Å andra sidan håller militarismen och
kapitalismen på att falla sönder på grund av det stora krig som hela mänskligheten fick erfara för tio år sedan.

Nu har de färgade folken, som så länge varit under tryck av armén och kapitalet, blivit övertygade om att
tiden kommit för befrielse från de vita krafterna. I Turkiet har pasha Kemal uppträtt, i Egypten har pasha
Zakululus revolutionära rörelse framträtt, och den unge politikern Quezon i Filippinerna har gjort motstånd
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mot general Wood för att befria sitt öland. Upprepade kinesiska krig har som syfte motstånd mot
imperialismen.

I denna krisepok marscherar vår Mästare Herr DEGUTI Onisaburô under kärlekens och sanningens fana,
som flyger under himmelen i Fjärran Östern. Han har trotsat hån, svårigheter och förföljelser redan under
tiotals år! Ômoto har uppträtt som en rörelse som skall bringa den andliga och den materiella civilisationen i
samstämmighet. Den kallas ofta en ny andlig rörelse. Ja, den visar sig som sådan helt naturligt, när världen
blir för materiell, såsom den nuvarande, men för sådana nationer och folk, som blir dåliga på grund av sådana
religioner, som inte känner sanningen om endräkten mellan det materiella och anden, mellan gudstjänst och
styrelse, kommer Ômoto säkert att uppträda som en ny materiell rörelse. I Asien finns det många nationer,
som har gått under på grund av sin allt för stora böjelse för spiritualism, och samtidigt kan vi finna många
nationer på de västliga kontinenterna som håller på att gå under på grund av den allt för stora avvikelsen till
materialism. Själ och kropp, ande och materia, gudstjänst och styrelse – vi kan inte försumma eller ignorera
en av de två. Nej, den perfekta harmonin mellan de två är vår rörelses ideal. Ômoto är en rörelse för
harmoni.”405

I en artikel i Oomoto Internacia 1927 fortsätter man att beskriva skillnaderna mellan väst och
öst. Världsekonomin är baserad på att de västliga folken sysslar med industri, och de östliga
med att odla de råvaror som behövs för den västliga industrin. Västerlänningarna köper
råvarorna billigt från österlänningarna och säljer färdiga varor till dem för högt pris. I vissa
fall har dock även orientaliska stater börjat utnyttja andra länders territorier. De folk som blir
utnyttjade har rätt att använda våld för att bli fria. I Europa talar man ofta om den ”asiatiska
faran”. Det är utan tvekan så att världen är uppdelad mellan industrialiserade och icke-
industrialiserade folk. En annan uppdelning är mellan 585 miljoner kristna och 1220 miljoner
”buddhister-brahmaner, muhammedaner och negrer”. Japan intar en mellanställning, eftersom
det är ett industrialiserat icke-kristet land. Därför kan Japan kräva en fredlig och rättvis
lösning på råvaruproblemet. Förenta staterna har absolut inte blivit fattigare av att slavarna
blev fria. Därför måste också västerlandet ge österlandet dess frihet. Om så sker framträder
kristendomen större än någonsin.406

Oomoto Internacia ger också gärna exempel på västerlandets förtryck av österlandet. Så
publicerar man t. ex. ett tal av Herr La Bosse i Tokyo, där han konstaterar att Storbritannien
lyckades kolonisera Indien eftersom de försåg vissa stridande kungar med vapen. Före
kolonisationen kunde 68 % av befolkningen läsa eller skriva men 1920 enbart 7 %, eftersom
utbildning inte är tillåtet för indier. Varje år flöt 30.000.000 pund in från Indien till England
på olika sätt.407

Andra exempel på västerländskt förtryck som nämns är de vitas förtryck av svarta i Förenta
staterna, samt Italiens ockupation av Etiopien. Japan försvarar de förtryckta, inte för att de
tillhör de ”färgade raserna”, utan för att försvara principerna om fri handel och rättvisa. Den
nuvarande japanska regeringen är dock inte tillräckligt idealistisk för att försvara de små
folken på ett ridderligt sätt.408

Den materiella civilisationen i Europa är dock inte bara ett hot mot österlandet. Den hotar
också freden i själva Europa. Satans hat och inte Kristi kärlek styr hela Europa. Även Indien,
Kina och Arabien, som gett upphov till buddhismen, konfucianismen och islam, hotas av
sönderfall.409 Tao Yuan-medlemmen Chang Haipeng menar i en artikel i Oomoto att ryska
revolutionen och första världskriget är ”Himlens straff till den mänsklighet som hädat Gud”.
Han menar vidare att orsaken att Kina inte kan enas är att den religiösa tron försvagas bland
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406 J. Major, ”Pri tutmondaj perspektivoj de la ĉina milito”, OOI, II-a Jaro, N-ro 15-a, Marto 1927, s. 2.
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kineserna. Nu försöker Manchukuos innevånare göra sitt land till ett paradis i världen. För
detta är samarbete mellan Japan och Manchukuo nödvändigt.410

I en utförlig artikel om Japans roll i världen, undertecknad av pseudonymen ”Johano
Violulo”, som uppges vara europé, redogör denne för sina ”privata” åsikter, vilka stämmer väl
med åsikter som framförs av omotoister i tidningen. Artikeln behandlar de dåliga relationerna
mellan Japan och andra länder: tiden 1902 till 1921 innebar en tid av samarbete mellan Japan
och Storbritannien, bl.a. vad gäller gemensamma flottövningar; man började också att
undervisa i det engelska språket i japanska skolor. Japans handel i Kina och japansk sjöfart
ökade dock så mycket under denna period att alliansen mellan Storbritannien och Japan
upphörde i samband med Washingtonkonferensen. Detta skapade en stor ovilja mot
Storbritannien. Relationerna mellan Japan och Kina är också dåliga, eftersom Japan ställde
upp på de europeiska ländernas sida för att slå ner boxarupproret 1900. Relationerna mellan
Japan och Förenta staterna har skadats av att Förenta staternas regering kraftigt begränsar
invandringen av japaner. Eftersom Japan är mycket tätbefolkat är det viktigt att japaner får
möjlighet att utvandra. Detta är i första hand möjligt till Latinamerika. Artikeln låter
underförstå att Japans ockupation av Korea och Manchuriet beror på att japaner inte har så
många länder dit de kan emigrera. Det hårda klimatet omöjliggör dock japansk emigration till
Korea. I Manchuriet arbetar de kinesiska infödingarna så billigt, att de mer civiliserade
japanska arbetarna inte kan acceptera deras konkurrens. Japan har gjort ett blomstrande land
av det en gång halvvilda Manchuriet men bara infödingarna har nytta av det.411

Skillnaderna mellan öst och väst beskrivs ofta i artiklar i Oomoto Internacia. I artikeln
Diferencoj (sv. skillnader) skriver NISIMURA Kôgetu att skillnader i vanor och seder är en
naturlig sak, som man inte skall förlöjliga. I artikeln finns dock även kritiska synpunkter på
hur slakterier i Europa visar upp det slaktade köttet på ett sätt som chockerar japaner, och på
hur europeiska stater hotar asiatiska stater med krig. Japanerna är inte alls krigiska på samma
sätt, utan använder bara armén till försvar. Japanerna litar dock inte på Genève-konferensens
utfästelser om avrustning. Artikeln framhåller dock att:

”Östern är tankfull, spirituell, självuppoffrande, framtidstillvänd och religiös, under det att västern är
verksam, förlustelseinriktad, nutidsinriktad och ekonomisk. Det är orsaken till att alla viktiga religioner
uppstått i östern. Konfucius, Ŝakao [Śākyamuni Buddha], Jesus och Muhammed – är alla österlänningar,
under det att västerlänningarna har fått fram vetenskapsmän och organisatörer – Pasteur, Lavoisier, Marx,
Lenin, Rousseau, o.s.v.”412

Samtidigt som Ômoto gärna använde ett språk med vetenskapliga inslag i vissa böcker
utgivna fram till 1935, tvekar man inte att ta skarpt avstånd från vissa vetenskaper. Framför
allt tar man avstånd från de ”falska teorierna om batalleĝo (sv. ’stridslag’, ’det naturliga
urvalet’)”, med Darwin, Stirner, Buchner och Hobbes som upphovsmän:

”Sedan två århundraden predikar falska profeter om ’livets kamp’, som det universella medlet för framgång.
De har hämtat exempel från naturen och försöker att bevisa, att bara den skapelse som strider har rätt att leva.
De andra assimileras [SIC!] av de starkaste. ’Själva faktumet att du lever, att du äter och handlar, bevisar att
du är en egoist och du måste logiskt anpassa dig efter din natur. Det finns ingen annan väg.’ (---) Sådan är
filosofin i vår tid, våra folks generella ideologi, den atmosfär som vi andas..”

Artikeln fortsätter med att fördöma såväl kejsare som litar på vetenskap, kapital och arméer
för sina kosmopolitiska ambitioner, som ”klasskampens entusiastiska predikanter”.413
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Sedan andra världskriget publicerar inte längre Oomoto artiklar som angriper västerlandet
för materialism. Däremot publiceras många artiklar som behandlar ämnen som t.ex. ”Religion
och vetenskap”. I några nummer pågår en minst intensiv debatt om ämnet, där någon läsare
angriper religion som vidskepelse och sjunger vetenskapens lov, och där andra läsare
försvarar religionen.414 På 1970-talet publicerar Oomoto ett flertal artiklar om medicinska
ämnen. På 1990-talet propagerar man dock intensivt mot hjärndödsbegreppet i samband med
organdonation.415

4.1.3 Japans särskilda roll i världen

Ett arv från den långa tid Japan varit isolerat är tanken att Japans har eller skall ha en ledande
roll i världen. Tanken på Japans ledande roll, det japanska folket som en gudomlig ras och
tanken att japanerna var oövervinneliga i krig växte sig starkare på grund av att Japan lyckats
vinna flera krig och utöka sitt territorium under årtiondena kring år 1900. År 1879
inkorporerades Ryukyuöarna. Sedan krig rått mellan Kina och Japan 1894-1895 fick Japan
överhöghet över Taiwan. Japan fick samma exterterritoriella rättigheter i Kina som de övriga
kolonialmakterna hade. 1905 besegrade Japan Ryssland både till lands och till sjöss. 1910
annekterade Japan Korea och genom avtal med Ryssland fick Japan särskilda rättigheter i
Manchuriet. Japan förklarade Tyskland krig och erövrade Shandonghalvön 1914.416

Japans vilja till territoriell expansion har givetvis flera olika orsaker. En orsak som sällan
uppmärksammas i västerlandet är den starka överbefolkning med påföljande svält som länge
varit ett problem i Japan. Japaner förbjöds 1924 genom Immigration act att invandra till
Förenta staterna. Inte heller Australien tog emot japanska invandrare. Många japaner sökte sig
till Latinamerika, främst till Brasilien, men Östasien och Oceanien var också områden dit
japaner kunde tänka sig att flytta. Västerländsk kolonialism i dessa områden var länge en
källa till irritation i Japan.

En vanlig tanke i flera olika japanska religioner och ideologier – en tanke, som redan
antytts i flera av ovan nämnda artiklar - är att Japan har en särskild roll i världen. Denna tanke
lever vidare i flera av de nya religionerna:

”Even the ambiguity noted earlier was itself not something unique to the Ryûjinkai, but on the whole quite
common among most new religions of the period. Even Tenri Honmichi, which appeared almost radical in its
criticism of the emperor, showed a strong element of Japanese ethnocentrism in its insistence that foreign
powers were ”branch countries” (edasaki no kuni), which had turned in revolt or treason against the ”root
country” (ne no kuni) or ”foundation country” (moto no kuni) of Japan. 417

Denna tanke framgår av ett avsnitt av Ômotos skapelseberättelse i Reikai-monogatari kap.
XXI, som publiceras i Oomoto Internacia:

”Japans drakform är samma som Ôkunitokotati-no-Mikotos utseende, som förstärkte det gyttjiga havet i
samma drakform som sig själv. Japans längd och bredd är exakt lika stor som drakguden, som skapade
världen. Och därför är Japan, som är beläget i den nordöstra delen av jorden, ett heligt land.”418

                                                
414 C. Daglio, ”Forumo, Religio kaj Scienco”, OO, 18-a Jaro, N-ro 191-192, Maj-Jun. 1956, s. 77; ”Forumo por
nia ĝusta kompreno pri Religio kaj Scienco”, OO, 18-a Jaro, N-ro 199-200, s. 10-16.
415 ”ESTU KARA LA VIVO AL VI DONACITA”  http://www.oomoto.or.jp/Esperanto/esBiet/index.html#pdf1
416 NE 10:98.
417 TSUSHIMA Michihito, Emperor and World Renewal in the New Religions: The Case of Shinsei Ryûjinkai
http://www.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/cpjr/newreligions/tsushima.html
418 O. DEGUĈI, ”Spirita kosmogonio Genezo”, OOI, IV-a jaro, N-ro 28-a, Aprilo 1929, s. 2-3.



97

Efter det att Nao drivit en mycket nationalistisk linje, försöker Onisaburô att balansera mellan
nationalism och internationalism. Han angriper såväl de kommentarer av Koziki och Nihon-
syoki som beskriver Japan som ”gudarnas land” och dem som menar sig vara ”Jehovas
utvalda folk” och menar att det ”i Guds ögon varken finns Japan eller främmande länder.”
Ändå förnekar han inte att Japan har en särskild roll: ”Vi måste återuppliva folktron enligt den
sanna vägen, eftersom Japan måste fullborda den religiösa (moraliska) föreningen av
världen.”419 Även i Diaj vojsignoj framgår det att ”Japan är ett land som man måste regera
med japansk anda”420 och att ”de som i övermått tillväller sig [makt] och skadar andra
människors och länders rättigheter för sin glupskhets och sin ärelystnads skull är alla fiender till den
japanska andan”.421 I samma bok framhålls det att ”Gud älskar alla raser lika mycket, eftersom de alla
är Hans söner.”422

Tanken att Japan har en särskild roll i världen återfinns inte enbart i de heliga skrifterna,
utan också i argumenterande text, som t.ex. i detta utdrag som är ett svar till ett kritiskt brev
från en kristen läsare.

”Vet Du något annat land i hela världen än Japan, som har tolererat utlänningarnas hånfulla blickar, och ändå
försökt att oavhängigt assimilera den östliga och den västliga civilisationen under några århundraden och
kallar sig Guds land?”423

Man låter gärna utlänningar uttala sig om Japan. Under 1929 skriver t.ex. flera kända
esperantister, författaren Julio Baghy424, ordföranden i Brita Esperanto-Asocio John
Merchant425 och redaktören för Esperanto Edmond Privat426 balanserade artiklar om
fredsfrågan och om relationen mellan Europa och Asien. En hyllningaartikel till Japan av en
fransk poet, Paul Richard, Japanlando, lando de justeco! Mi havas esperon en vi! (sv. Japan,
rättvisans land! Jag hoppas på Dig!) innehåller däremot helt obalanserade förhoppningar om
att Japan skall stå upp för de undertryckta folken. I artikeln betonas att Japan aldrig förlorat
sin frihet, att landet förenar den nya europeiska vetenskapen och den gamla asiatiska visheten
och att Japans folk har som uppgift att tillintetgöra alla fiender till mänsklighetens lycka.427

Att Japan har en särskild roll i världen innebär inte att Japan skall isolera sig. Tvärtom!
NISIMURA beskriver i en artikel i Oomoto Internacia hur japaner länge har haft som ideal att
ha kontakt med andra folk, och hur man därför under tusentals år fritt låtit sig påverkas av
kinesiska, indiska och västerländska tankar, och hur den västerländska civilisationen och
industrialiseringen nådde Japan sjuttio år tidigare. Av detta drar han en slutsats:

”Det är därför inte för mycket, om jag sade, att Japan är en smältdegel, i vilken både den östliga och den
västliga civilisationen smälts samman, på så sätt att det blivit möjligt att få fram en ny komplett civilisation.

Det är inget under, att det var i Japan som Ômoto uppträdde, som inte är något annat än en stor väg från
universum, och kvintessensen av alla religioner och läror, som existerar i världen. Kristna hittar mycket
kristendom i den, buddhister ser att den är fylld av buddhism och konfucianer ser att det är en lära som är en
bror till den egna läran. Ômoto innehåller verkligen allt religiöst, moraliskt, etiskt, politiskt, ekonomiskt,
astronomiskt o.s.v., och därför är det självfallet mer storslaget och omfattande än en vanlig religion,
spiritualism, ockultism o.s.v. Det är, kort sagt, en uppenbarelse av den universella viljan.”428
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 Japans särskilda roll innebär inte heller att Gud älskar Japan mer. Enligt Onisaburô:

”älskar [Gud] alla raser och folk, som han har skapat, lika mycket. (---) Det är rätt och naturligt, att japaner
älskar Japan mest. Men likväl, ur Guds synvinkel, är det inte absolut kärlek, för den är partibunden.”429

På en läsarfråga om hur japaner ser på den europeiska kulturen svarar Oomoto Internacia att
japaner vanligtvis beundrar den materiella civilisationen i Europa och Amerika, men att de
inte finner någon respektabel andlig kultur på de båda kontinenterna. Den folkliga religiösa
tron har fallit samman sedan världskriget. Artikeln nämner också att europeiska krucifix med
den korsfäste Kristus och halshuggna djurkroppar i slakteributikerna i Europa är två saker
som är särskilt smaklösa. Det som japanerna uppskattar i Europa är bl.a. konst, musik och att
européer vanligtvis är artiga och vänliga mot japaner.430

Japans särskilda roll i Östasien och ockupationen av Manchuriet behandlas både indirekt
och direkt i Oomoto Internacia och Oomoto. NISIMURA beklagar att Kina och Japan för krig
i Manchuriet. Han ger i princip Kina rätt att återfå förlorat territorium och makulera andra
länders exterteritoriella rättigheter i Manchuriet, men menar att det måste ske på fredlig väg.
Han ger Kina skulden för krigsutbrottet, eftersom soldater angripit en järnväg som tillhör
Japan. NISIMURA passar också på att samtidigt uttala sig mot kolonialismen och indirekt
förklara att Japan är överbefolkat och något land, t.ex. Australien måste öppna sig för japansk
invandring. Om så inte sker måste japaner flytta till Kina.431 I ytterligare en artikel citerar man
Daily Mail och New York Herald med citat som kritiserar det kinesiska angreppet på den
japanska järnvägen.432 Vad gäller konflikten om Shanghai i januari 1932, då kinesiska förband
försökte ta över staden från utländska stater med exterterritoriella rättigheter, ger Józef Major
kineserna skulden för att ha hetsat mot Japan.433 Endast på grund av Japan kan det vara fred i
orienten. De kinesiska propagandisterna har lyckats få med sig Förenta staterna och
Nationernas förbund och fått dem att missförstå Japan.434 1931-1932 publicerar Oomoto ett
flertal artiklar som hårt kritiserar Kina och Förenta staterna för detta.

I mars 1934 konstaterar NISIMURA Kôgetu under rubriken La mondo kontraŭ Japanujo
(sv. Världen mot Japan) att Japan och Manchukuos folk genom stora uppoffringar upprättat
den nya staten Manchukuo för att skapa fred och ordning och att Ômoto, U.H.A. och
Esperanto-Propaganda Asocio organiserar 3000 lokala grupper som arbetar för fred. Överallt i
Europa och Asien finns det däremot rörelser som sår ut hatets frön. NISIMURA skriver också
att ”vi” hoppas att det världskrig som La Sankta Skribo de Oomoto förutsagt, skall ske på ”det
andliga fältet”.435

Kritiken mot Förenta staterna hårdnar 1935:

”Onkel Sam har proklamerat att grannarna inte skall blanda sig i hans affärer, men under förutsättning att han
inte skall tränga sig på i grannarnas affärer. Det handlar om Monster-Doktrinen. Han kan inte glömma: vad
du inte vill att grannarna skall göra mot dig, skall du inte heller göra mot dem. När herr Huzi-san förbereder
försvaret för att kunna försvara sig inom gränserna för vad som är nödvändigt och tillräckligt, protesterar
Onkel Sam, för att det hotar freden i Stilla havet. Men vad gäller hans egen onödigt storslagna rustning,
menar han att det skyddar freden i Stilla havet.”436
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Efter andra världskriget innehåller Oomoto betydligt färre artiklar som behandlar politik eller
Japans roll i världen. Den fråga som kommer att dominera är upprättandet av en
världsfederation. (Se s. 159.) Tanken om västerlandets teknik och österlandets vishet nämns i
förbifarten i ett uttalande från UNESKO:s generaldirektör Reuther H. Evans.437 Dessutom
publiceras löpande artiklar om Japans kultur och kulturhistoria.

När artiklar om österlandet och västerlandet en enstaka gång publiceras står då en artikel
av amerikanen Pearl S. Buck och en av japanen HAGIWARA Sakutarô bredvid varandra.
Amerikanen framhåller att västerlandet har uppfunnit och vidareutvecklat sådana vapen, som
österlandet aldrig har känt till, men västerlandet har också paradoxalt nog utvecklat
humanismen och tanken på människovärdet, vilka inte återfinns i östern, där man t.ex. i Kina
inte har brytt sig om att människor svälter ihjäl, eftersom det bromsar folkökningen. När
västerlandets vapen såldes till Kina och Japan och dessa använde dem i krig, fanns ingenting
som kunde bromsa den omänskliga vapenkraften. Japanen HAGIWARA behandlar dualismen
i västerlandet, som också gjort intrång i kristendomen, där man skiljer mellan gott och ont,
kropp och själ. Människorna i väst är mer inriktade på att besegra naturen än på att leva i
samklang med den. Följaktligen har den västliga kulturen kommit att dominera världen, och
de östliga kulturerna blivit undertryckta. Japan står på jämställd nivå med västerlandet,
eftersom Japan har importerat västerländska vapen och västerländsk kultur.438 Ett annat
nummer av Oomoto refererar några tal om ämnet ”Öst är öst” som hållits vid den
internationella PEN-kongressen i Tokyo 2-8 september 1957. De utvalda talen betonar
behovet av ökad kännedom om österlandets litteratur i västerlandet.439

Trots att den allmänna kritiken av västerlandet tonats ned avsevärt sedan andra
världskriget, tvekar inte Ômoto att såväl berömma som kritisera företeelser i andra länder.
Man konstaterar att Högsta domstolen i Förenta staterna har beslutat att rasåtskillnad i
allmänna skolor strider mot konstitutionen. I samband med detta passar man på att publicera
en lång artikel som kraftigt fördömer apartheid i Sydafrika.440

Ett återkommande tema är att Japan och Ômoto blir missförstått i utlandet. Att Japan
presenteras på ett felaktigt sätt är ämnet för en artikel som behandlar en utställning av 600
läroböcker från 35 länder från tiden 1955-1959. De flesta av dessa beskriver och visar 30-40
år gamla bilder av Japan.441

4.2 Metafysisk världsbild

Shintos världsbild har inte någon omfattande metafysik. Dess läror kretsar till stor del kring
kami, gudarna i himlen och på jorden. Japan har därför hämtat kompletterande metafysiska
föreställningar från bl.a. taoismen, buddhismen och konfucianismen. De nya religionerna har
fortsatt i samma tradition och hämtat metafysiska föreställningar från bl.a. kristendomen,
swedenborgianismen och new age.

                                                
437 ”Okcidentaj teknikoj por Orientaj saĝoj”, OO, 16-a Jaro, N-ro (165-166), 1954, 3-4, s. 42.
438 Pearl S. Buck, ”Okcidentaj armiloj en la mano de la senskrupula Oriento”, OO, 16-a jaro, N-ro (169-170),
1954, 7-8, s. 124-125; Sakutaro HAGIŬARA, ”Oriento kaj Okcidento”, OO, 16-a jaro, N-ro (169-170), 1954, 7-
8, s. 125-128.
439 ”Ekstraktoj el paroladoj ĉe Interrrnacia PEN-Kongreso, OO, 19-a Jaro, N-ro 207-208, Sept-Okt. 1957, s. 136-
146.
440 ”Pripensu ĉi tiun rasan problemon”, OO, 16-a Jaro, N-ro (167-168), 1954, 5-6, s. 72-73.
441 Dan Rak, ”Japanujo Misprezentita Eksterlande”, OO, 22-a Jaro, N-ro 235-236, 1960, Jan-Feb, s. 22.
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4.2.1 Ande, kropp och kraft; Izu och Mizu

Yin (kinesiska; sv. ’den skuggiga sidan av ett berg’) och yang (kinesiska; sv. ’den soliga sidan
av ett berg’) (jap. in-yo) har i kinesiskt och japanskt tänkande setts som två komplementära
principer som återfinns i alla delar av livet och samhället, och därför fick influera medicin,
spådom, politik och konst. Till yin räknas jorden, det kvinnliga, mörka, passiva, uppsugande,
kalla och kantiga, samt månen, kvadraten, jämna tal och den brutna linjen. Till yang räknas
himlen, det manliga, ljusa, aktiva, genomträngande, varma och runda, samt solen, cirkeln, de
udda talen och den obrutna linjen. Ingen av dessa krafter får ta överhanden. De måste alltid
balansera varandra. Yin och yang var tidigt kända i Japan och användes och används i en rad
olika sammanhang, inte minst i uträkning av lyckliga och olyckliga dagar för t.ex. ingående
av äktenskap.442

Samma tankar om två principer, en dualitet, som i balans åstadkommer harmoni, återfinns i
Ômotos lärosystem. I olika sammanhang används dock olika begrepp för att beskriva dessa
komplementära egenskaper. I utlandsmissionen fram till 1935 beskrivs anden/själen som den
ena principen och kroppen som den andra, samt kraften som framspringer ur balansen mellan
dessa. Senare används de japanska begreppen Izu och Mizu. Det är inget som helst tvivel om
att Ômotos lära om anden/själen och kroppen går tillbaka på ying-och-yang-läran, trots att
Onisaburô bara någon enstaka gång använder begreppen yo och in, som t.ex. när han skriver
om nationalismen och internationalismen:

”Elden brinner med hjälp av vattnet och fungerar vertikalt; vattnet rör sig med hjälp av elden och flyter
horisontellt. Utvecklingen av allt i Universum äger rum med hjälp av det harmoniska sambandet mellan eld
och vatten, nämligen positivt (Yo) och negativt (In).

När det mänskliga hjärtat fungerar vertikalt, som elden, uppstår dyrkan av förfäderna, nationen
(nationalism) och av Gud; och när det fungerar horisontellt som vattnet, föds människornas broderskap och
bonamo (sv. ’god kärlek’443) till mänskligheten (internationalism). Gudstron (vertikal) och god kärlek
(horisontell) måste alltid samarbeta.

Och om man därför glömmer kärlekens ande, blir ens Gudstro, hur man än tror, verkningslös som kol,
som inte brinner för att det inte är torrt. Å andra sidan, hur mycket man än ägnar sig åt kärlek eller filantropi,
om denna kärlek och filantropi inte grundas på gudstro, kommer verkningen till slut att likna snö eller is som
i sig inte alls innehåller någon värme (eld), och hindrar växtligheten att växa.

Nu för tiden väcker såväl nationalismen som internationalismen uppseende i världen. Men som ovan
sagts, kommer nationalismen, som inte är grundad på kärlek, att leda en nation till ett kaotiskt tillstånd; och
internationalism utan gudstro kommer att kasta ned mänskligheten i en förintande avgrund.

Det är en stor skillnad på den så kallade kärleken till mänskligheten, som är populär i världen, och den
goda kärleken till mänskligheten, som jag har gett upphov till. Den senare innebär att omfatta inte bara
mänskligheten, utan också alla andra skapelser med den verkliga kärleken, som kommer från gud. Den ’goda
kärleken’ är den heligaste, högsta och största kärleken, som flyter ut från Gud. (---)

När jag skärskådar den nuvarande världen, ser jag att varken pacifister eller homaranoj444 har någon tro
på gud. Om världen går framåt i ett sådant tillstånd, kommer kärleken och godheten att försvinna från jorden.

För tio år sedan kunde jag inte gå med på att se hur världen sjönk ned i hatets hav, och jag kallade på
samideanoj445 i hela världen, och höll ’kärlekens fana’ högt; och nu, efter tio års ändlöst arbete har jag
lyckats samla en stor mängd kämpar, som vågar marschera och slå genom vilka stora svårigheter som helst.”
Tillsammans med dessa samideanoj, har jag beslutat att utkämpa ett sista slag mot världen som blir allt mer
benägen att hata.”446

                                                
442 NE 20:234.
443 Bonamo betyder ’god kärlek’ eller ’kärlek till det goda’, liksom malbonamo betyder ’ond kärlek’ eller ’kärlek
till det onda’. I detta citat översätts de i fortsättningen vanligtvis med ’godhet’ och ’hat’.
444 Homarano, flertal: homaranoj kan antingen betyda ’människa’, ’en av mänskligheten’ i allmänhet, eller en
’anhängare till homaranismo’.
445 Samideano, flertal: samideanoj betyder ’meningsfrände’, och används ofta esperantister emellan. Det är oklart
om det i just detta falla syftar på esperantister eller på meningsfränder i någon annan bemärkelse.
446 ”Onisabro DEGUĈI, ”Bonamo Estas la Fundamento de Ĉio”, OOI, Jaro 11, Novembro 1935, N-ro 11 (123),
s. 5.
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I diskussionerna om metafysik används begreppen spirito (sv. ’ande’) och animo (sv. ’själ’),
vanligtvis med samma referens för att beteckna Gud eller en del av Gud som han själv har
avdelat när han har skapat någon varelse.447 Inte förrän översättningen av Diaj Revelacioj
1999 utvecklades en systematisk användning av orden själ och ande: ”Ordet animo (sv. ’själ’)
syftar på en ande med materiell kropp, alltså en människa. Ordet spirito (sv. ’ande’) syftar på
en människosjäl som förlorat sin materiella kropp, alltså en människa efter döden, och på
andra osynliga varelser i den andliga världen.”448 Denna åtskillnad syftar enbart på
människans själ respektive ande.

Korpo (sv. ’kropp’) syftar på materia449 över huvud taget, alltså på den materia som utgör
en människa, ett djur, en växt eller ett mineral.

Forto (sv. ’kraft’) syftar på rörelser, som t.ex. himlens och jordens rörelser och årstidernas
växlingar.450 Ibland används energio (sv ’energi’) synonymt.

Estaĵo (sv. ’varelse’) eller objekto (sv. ’föremål’) används synonymt för att beteckna en
människa, ett djur, en växt eller ett mineral.

Vivantaĵo eller vivaĵo (sv. ’levande väsende’) betecknar däremot alltid ett djur, aldrig en
människa eller en växt.

Koro (jap. kokoro; sv. ’hjärta’) är ett vanligt förekommande ord i Ômotos lära. Det har en
vidare betydelse än det svenska ordet ”hjärta”. Det kan också betyda ”tanke”, ”känsla” eller
”vilja”.451

I Diaj Vojsignoj, utgåvan från 1997, syftar animalo (sv. ’människa eller djur’) antingen på
människa eller djur.452 Ordet animalo används inte i vardagsspråket på esperanto, utan är en
biologisk fackterm.453 Vanligen används besto (sv. ’djur’) som inte kan syfta på en människa,
annat än i överförd bemärkelse.

I Diaj Vojsignoj redogör Onisaburô för en världsbild som är uppbyggd enligt läran om yin
och yang och den kraft som uppstår när dessa harmoniserar. I denna världsbild arbetar han in
begrepp hämtade från naturvetenskapen:

”I universum finns inget annat än tre element, nämligen, ande, kraft och kropp. Ande är med ett annat ord
Gud. Även människans ande är en del av Gud. Kraft är med ett annat ord rörelsekraft. Himlens och jordens
rörelser, årstidernas växlingar, är alla Guds kraft. Gud har delat upp Sin ande, kraft och kropp och skapat
varje varelse så att Han först skapade kroppen och sedan gav den kraft och ande. En kropp är med ett annat
ord materia. Guds kropp kan man nämna i tre funktioner, hårdhet, mjukhet och flytande form. Alla tre
kompletterar Guds kropp. Anden är en funktion av fyra karaktäristiska egenskaper: aktivitet, harmoni, kärlek
och vishet. Dessa fyra kompletterar Guds ande. Också människans ande utrustas med dessa Guds fyra
karaktäristiska egenskaper. Trots att människan utrustas med dessa fyra funktioner, smutsar hon ned sin ande
och degenereras tills hon är en djävul. Vems fel är det?

Guds kraft har åtta funktioner, med andra ord ’de åtta krafterna’. Detta kallas ’Guds kompletta kraft’:
1. Rörelsekraft 5. Sträckningskraft
2. Lägeskraft 6. Avslappningskraft
3. Lösningskraft 7. Sammandragningskraft
4. Stelningskraft 8. Frånstötningskraft

Guds ande kallar man Ursprunglig Ande och Guds kraft Ursprunglig kraft.
En ande, utgiven av Gud, kallar man delande eller andedel.
En kraft, utgiven av Gud, kallar man delkraft.
En kropp, utgiven av Gud, kallar man delkropp.

                                                
447 DV 87, 89.
448 DR, s. 228.
449 DV 90.
450 DV 88.
451 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 116.
452 DV 100.
453 Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (Paris: Sennacieca Asocio Tutmonda, 1977), s. 49.
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’Fasthet’ är mineralens väsen. En mineral innebär substanserna i jordskorpan, nämligen, guld, sten,
mangan, järn, jord o.s.v.

’Mjukhet’ är växtens väsen. En växt betyder här sådana, nämligen, gräs, träd, ris, vete o.s.v.
’Flytande’ är djurets eller människans väsen. Animalo betyder sådana, nämligen, människa, djur, fisk,

insekt o.s.v.”454

Oomoto, la nova spirita movado från 1924 tolkar Ômoto i ett yin-och-yang-perspektiv, men
använder delvis kristna termer:

Grunderskan DEGUTI Nao fick en manlig själ, trots att hon till kroppen var kvinna, och utförde Johannes
[döparens] funktion. Hon kallas Henzyô-nansi (förvandlad man). Ledaren DEGUTI Onisaburô får en
kvinnlig själ, trots att han till kroppen är man, och fullgör Kristi funktion. Han kallas Henzyô-nyosi
(förvandlad kvinna.).455

Katekesen Kio estas Oomoto?456 utvecklar Ômotos världsbild. På samma sätt som Onisaburô
ovan och många andra nya religioner i Japan (se s. 28) vill man förankra sina idéer i
vetenskapen, genom att knyta samman vetenskap och religion i en och samma
argumentationskedja. På detta sätt vill man visa att den egna religionen inte står i strid med
vetenskapen, utan att man med hjälp av logiskt och vetenskapligt tänkande kan komma fram
till kunskap om religionen. De vetenskapliga argumenten behandlas ofta mycket fritt. Det kan
antingen bero på att bokens anonyme författare inte har behärskat de vetenskapliga argument
han använder, eller på att syftet aldrig har varit att lägga fram någon ordentlig bevisföring
med vetenskapliga argument. Det är lika troligt att syftet har varit att helt enkelt visa att
likheter finns mellan vitt skilda områden i världen, att Ômoto är öppet för vetenskapens
resultat eller att Ômotos lära är något som kompletterar och vidareutvecklar vetenskapen på
de områden, där vetenskapen inte kommer vidare. Diskussionen i boken är en god
sammanfattning av Ômotos världsbild och får därför ett stort utrymme nedan.

Harmoni. Diskussionen börjar med argument för att allt i universum utgör ett system och
fungerar enligt samma regler. Stjärnorna formar grupper ”i en intim familjerelation”. Sedan
behandlas atomerna:

”Och vi ser, att där råder samma tillstånd. Forskning om atomen visar, som exempel, klart, att den består av
en manlig kärna, som kallas proton och kvinnliga elektroner, som springer runt den första med ljusets
hastighet. Man förklarar, att ungefär 90 grundämnen, som, enligt tidigare forskning, utgör materien, i sin tur
består av elektroner. Att det finns så många olika slags grundämnen, trots [att de består av] samma slags
elektroner, beror på antalet elektroner som formar atomen, och på de olika sätt, som de grupperar sig på. (---)
Forskningen har för övrigt gått så långt framåt att man har kunnat konstatera, att elektronen är ett levande
väsen, som har röst, själ och rörelse, och inte så kallad materia.”457

Kraft. Katekesen Kio estas Oomoto? utgår från ovan citerade utdrag ur Miti no siori när
begreppet ’kraft’ beskrivs:

”Allt i Universum består av samma system och fungerar enligt samma regler: Materiens tillstånd är
sammanlagt åtta: rörelse, vila, smältning, frysning, sammandragning, utvidgning, sammandragning och
frånstötning. Detta kallas de ”åtta energierna” och representerar alla materiella krafter i Universum. När man
betänker att ingenting finns till utan energi, trots att det är skillnad i fråga om graderna, kan man föreställa sig
Guds Kraft. All kraft, alltså summan av alla energier i universum är ju Guds Kraft, och de respektive
krafterna hos alla varelser är Dess delar.”458

                                                
454 DV 86-100.
455 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 27.
456 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 50-57.
457 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 49-50.
458 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 50-51.
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Kropp. Boken utvecklar tron på att allt i universum fungerar enligt samma regler. Trots att
djur, växter och mineraler är mycket olika till det yttre, innehåller de i själva verket delar av
varandras kroppar. I förlängningen är de också delar av Guds kropp. Allt materiellt hänger
alltså ihop:

”Varje föremål har en kropp. Det finns tre sorters kroppar som man undersöker, nämligen fasta, mjuka och
flytande. Den första är mineralens väsen. Det andra är växtens väsen, medan de tredje är djurets459 väsen.
Trots att mineralet, växten och djuret i sin tur består av en förening av de tre kropparna, uppträder skillnader i
arterna på grund av den kropp, som i huvudsakligen formar dem. Den mänskliga kroppen formar sig genom
den mest kompletta föreningen av de tre kropparna, alltså kan man säga, att det är den mest perfekta kroppen.

Av faktumet att alla varelsers kroppar består av de tre sorterna, kan man gissa, att hela Universum, ur
materiell synpunkt, också består av de tre kropparna, fasta, mjuka och flytande. Detta är Guds Kropp. Allt i
universum som har en kropp är en del av Guds kropp och Universum är hans kropp.”460

Själ. Författaren till Kio estas Oomoto? ser också tydliga paralleller mellan det materiella och
det andliga. Han hänvisar till vetenskaplig forskning även när det gäller frågan om växter har
någon själ, men ger ingen källa för sitt påstående. När det gäller frågan om mineraler har
själar eller inte, används ingen argumentation, troligen för att han anser att det räcker med att
se att parallellerna från diskussionen om det materiella: djur, växter och mineraler har kroppar
och är delar av Guds kropp; därför bör också djur, växter och mineraler ha själar och vara
delar av Guds Ande:

”Inte bara djur utan också växter har en själ. Många exempel från botaniken visar det. I själva verket är det
inte bara djuren och växterna, utan alla varelser som har själ och röst, trots att vissas [själ och röst] kan
uppfattas av människan och andras inte. Sammanfattningsvis kan man säga att ett djur har en fungerande själ;
en växt en sovande själ och en mineral en latent själ. Men det handlar om skillnader som bara uppfattas av
människan. Varelsernas individuella själar eller andar är delar av Guds Ande – på samma sätt som de
individuella kropparna är delar av Guds kropp.”461

Treenighet. Ett grundläggande begrepp i Ômotos världsbild är att alla föremål har själ, kropp
och kraft. Detta kallas i Ômotos världsbild triunuo (sv. ’treenighet’). Man väljer här att
använda en inarbetad kristen term. Utan tvekan vill man gärna se många likheter mellan
Ômoto och andra religioner, trots att det i detta fall enbart är en likhet i frågan om
terminologi. Man hänvisar även här till vetenskapen, som kan bevisa att allt består av två
element som är kombinerade, vilket skall framgå av Einsteins relativitetsteori.

För dessa två relativa element används olika beteckningar, t.ex. ”ande och kropp”, ”positivt
och negativt”, ”eld och vatten”, ”man och kvinna”. Bokens anonyme författare föreslår att
ordet ”ande” används för det positiva och ”kropp” för det negativa, vilket leder till följande
tabell:

Ande Kropp
människa själ kropp
individ man kvinna
land landsande territorium
rike regent folk
mänskligt liv Gud människa

Kio estas Oomoto? passar på att genast bemöta en ”irrlära”, nämligen:

                                                
459 Esp. vivantaĵo (sv. levande väsen) syftar av sammanhanget att döma på djur eller människa, ej på växter.
460 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 51-52.
461 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 52.
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 ”den felaktiga åsikten att kraften föds som ett resultat av harmonin mellan ande och kropp. Om vi skulle låta
våra studier utgå från en sådan felaktig åsikt, skulle allt verka vara omvänt, och till slut skulle den absurda
slutsatsen komma, vilken ser Gud som en produkt av den mänskliga tanken.”462

Vilken ”irrlära” man försöker bemöta är inte svårt att förstå. Ômotos treenighet är helt
uppenbart ett arv från taoismens lära om yin och yang. Yin och yang är symboler för ”all
parexistens, naturens poler som kompletterar varandra”. Yin-principen symboliserar det
feminina elementet som är det potentiella, det naturliga, det ”urkaos, ur vilket fenomenvärl-
den trätt fram i skapelsens ljus” I Ômotos framställning motsvaras yin av den högra kropp-
kolumnen. Yang-principen, det faderliga elementet är ”rättvisa och metod och solens kraft.”463

Yang motsvarar den vänstra ande-kolumnen. Taoismen tänker sig vidare att ”om de båda
krafterna verkar i fullkomlig jämvikt uppnås en enhet som blir en kraft i sig, och som har en
kontrollerad energi bakom sig.”464 Så långt stämmer Ômotos treenighetslära väl in med
taoismen, men för Ômoto är det viktigt att markera ett avstånd mot dess ateistiska tolkningar.
Det är oklart om det är argument från filosofiska taoistiska skolor eller från västerländska
gudsförnekande nyandliga rörelser man vill bemöta. För att bemöta den ateistiska
inställningen, argumenterar man för att det finns en tanke bakom förhållandet att kraft
kommer från jämvikten mellan kropp och ande:

”Guds mål, som är universums motiverande kraft, finns i det perfekta framvisandet av hans karaktär,
vilket innebär att fullända sanning, godhet och skönhet i Universum, med andra ord att komplettera den
Store Guds-personen, som betyder hela Universum. Eftersom det är för detta mål Han har skapat alla
varelser och de respektive gudar (andar) som förvaltar dem, saknar ingen varelse den verkningskraft som
står i överensstämmelse med Hans mål, med andra ord kraften att fullgöra sin uppgift. För att frambringa
kraften har Gud skapat anden och en kropp som passar för den och åstadkommit harmoni mellan dem.
Det är samma sak, som när människor har ett mål, innan de gör ett föremål eller något annat. Vi skulle
helt säkert missta oss, om vi trodde att först står anden och kroppen i harmoni, och som ett resultat av
samklangen, föds kraften fram.”465

ITÔ Eizo väljer att inte fördjupa sig i Ômotos världsbild. På de 19 sidor som hans del av
KIO ESTAS OOMOTO?, Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado, utgör, behandlas
världsbilden ytterst kortfattat:

”Enligt Ômotos lärosystem härrör universum och allt skapat i detta från guds treeniga gåva: ande, kropp
och kraft. Det kan man känna igen om man studerar strukturen i ’människan’, universums miniatyr.
Människan består inte bara av materia. I den materiella kroppen bor hjärtat – anden. Människans bästa
arbete och förmåga visar sig i den fullständiga kombinationen eller samstämmigheten av kroppen med
anden.”466

ITÔ nämner också de faktorer som ligger till grund för Ômotos lära om akordigo (esp.; sv.
’bringande i samstämmighet’; jap. maturi):

”I världen finns det många relationer som står mot varandra, som t.ex. mellan himmel och jord, yang
(positivt) och yin (negativt), ande och materia, man och kvinna, stat och folk, administratör och arbetare
o.s.v. Fred och lycka manifesteras överallt, där samstämmighet uppnås. Grundläggande är människans
samstämmighet med Guds vilja.”467

                                                
462 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 53-54.
463 Jean C. Cooper, Taoismen, En introduktion (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1983) s. 32-33.
464 Jean C. Cooper, Taoismen, En introduktion (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1983) s. 46.
465 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 54.
466 Eizo ITOO, Kio estas Oomoto?, Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado (Kameoka: Oomoto, 1985?) s. 5.
467 Eizo ITOO, Kio estas Oomoto?, Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado (Kameoka: Oomoto, 1985?), s. 6.
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Parallellt med lärorna och ande, kropp och kraft återfinns i Ômotos undervisning läror om Izu
och Mizu. Andarna Izu och Mizu nämns kortfattat i tidigare texter från Ômoto. I analogi med
att Nao och Onisaburô i Oomoto, La Nova Spirita Movado (1924) tillskrevs Johannes
[Döparens] respektive Kristi funktioner468, tillskrivs Andarna Izu och Mizu skapan-
de/lagiska/världsförstörande/världsförnyande respektive frälsande funktioner.

I efterskriften till Diaj Revelacioj från 1999 förklaras begreppen Spirito de Izu eller Spirito
Izu (sv. ’Anden Izu’) och Spirito de Mizu eller Spirito Mizu (sv. ’Anden Mizu’) som ofta
används i Ômotos teologi. Utläggningen har i det stora hela samma grund som det som 1933
kallades ”treenighetssystemet”, och som bygger på den taoistiska yin-och-yang-läran. Man
har minskat antalet syftningar på vetenskapliga begrepp till endast två (anod och katod). Man
har helt och hållet avstått från hänvisningar till liknande begrepp i shinto, buddhism och
kristendom. Det finns helt klart en tendens att låta den egna världsbilden stå på egna ben. Det
kan vara av denna orsak som man mycket tidigt slår fast att Nao och Onisaburô är
uppenbarelseformer av Anden Izu och Anden Mizu:

”I början av världsalltets skapelse, övergick MästarGUDEN från den fullständiga enhetens overksamma
tillstånd till två polära tillstånd, likt plus (anod) och minus (katod).

I Ômoto kallar man dessa tvåpoliga tillstånd ”positiv och negativ” eller ”ande och kropp” och, samtidigt,
gudomliggörande dem, kallar man dem ”Anden Izu” och ”Anden Mizu”. Grundaren DEGUTI Nao är
samtidigt en jordisk uppenbarelseform av Anden Izu, och Mästaren DEGUTI Onisaburô är en
uppenbarelseform av Anden Mizu.

Den japanska betydelsen av ’Izu’ är ’strängt vördnadsbjudande’ och av ’Mizu’ är ’friskt vacker’.
Som dessa ords betydelse visar är Anden Izu det allmänna namnet på den andliga, himmelska, positiva,

eld-, manliga och faderliga funktionen, som MästarGUDEN äger, och Anden Mizu är det allmänna namnet
på de kroppsliga, jordiska, negativa, vatten-, kvinnliga och moderliga funktionerna, som MästarGUDEN
äger.” 469

Många exempel ges på hur Nao och Onisaburô utför Izus och Mizus funktioner:

”Vad gäller Andarna Izus och Mizus arbeten, är Anden Izu en Gud, som uppfyller den Gudomliga planen
överallt i de materiella och andliga världarna och i den materiella världen framför allt tillämpar fysisk
nydaning, och kallas FörfadersGuden; under det att Anden Mizu är en Gud, som tar på sig frälsningen, given
i uppdrag av MästarGUDEN genom de materiella och andliga världarna, och i den materiella världen
tillämpar moralisk nydaning och kallas, ’den världsfrälsande Guden’.”470

En tanke som inte nämnts tidigare i Ômotos mission på esperanto är att ”Anden Izu” och
”Anden Mizu” används som namn på flera gudar som hör till de båda andarnas sammanhang i
Guds rike. Det visar att Ômoto numera är mer öppet för att även beskriva de polyteistiska
föreställningarna inom rörelsen, än man varit tidigare:

”Anden Izus Gudskaraktär är den strängaste, högsta, ädlaste och heligaste, under det att Anden Mizus
Gudskaraktär är den godaste, vackraste, mest kärleksfulla, sannaste och renaste.

Namnet ”Anden Izu” används också som allmänt namn för alla gudar, som hör till Izus sammanhang i det
Gudomliga riket, och namnet ”Anden Mizu” är det allmänna namnet för alla gudar, som hör till Mizus
sammanhang.”471

En vanlig bild för att jämföra Naos och Onisaburôs funktioner är bilden av varpen och
inslaget i en väv. Detta är ett sätt att bringa ordning i de skillnader och öppna motsättningar
som finns mellan Naos och Onisaburôs budskap och personligheter; på samma sätt som

                                                
468 Oomoto, la Nova Spirita Movado (Ajabe: Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 27.
469 DR, s. 221-223
470 DR, s. 222.
471 DR, s. 222.
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inslaget måste vara fritt i förhållandet till varpen, är Onisaburô fri att tolka Naos budskap
mycket fritt och anpassa det till de rådande förhållandena.

”I Ômoto brukar man ofta jämföra MästarGUDENS styre med vävning. Anden Izus funktion är
genomgående genom förfluten tid, nutid och framtiden, och utan början och utan slut fast och solid; Anden
Izu tar på sig den lodräta funktionen, på samma sätt som varpen inte flyttas under vävning. Under det att
Anden Mizus funktion är sådan, att denna dyker upp och försvinner godtyckligt i de tre materiella, helvetiska
och Gudomliga världarna, eventuellt, kalejdoskopiskt och böjligt [SIC!] för att fullborda räddningen, och ger
åt alla varelser evig handlingskraft. Anden Mizu tar på sig den MästarGUDENS vågräta funktion, på samma
sätt som inslaget är rörligt vid vävning.”472

De ovan nämnda skapande/lagiska/världsförstörande/världsförnyande respektive frälsande
funktionerna kopplas till Nao och Onisaburô:

”Allt detta förklarar orsaken, varför det i Ômoto finns två lärogrundare, det är Andarna Izu och Mizu.
Grundaren DEGUTI Nao, en av de två, är den jordiska profetissan och fullbordaren av MästarGUDENS
plan, som har fått det inre flödet från Anden Izu, och Mästaren DEGUTI Onisaburô, den andre, är en profet,
fullbordare och förlossare (lösköpare) av frälsningen på uppdrag av MästarGUDEN, han som fått det inre
flödet från Anden Mizu. För att fatta sig kort är Anden Izu namnet för en Gud och gudar, som fullbordar den
Gudomliga planen, vilket innebär faderlig, strängt vördnadsbjudande arbete, under det att Mizu är namnet för
en Gud och gudar, som fullbordar moderligt arbete för räddning och friköpande, fyllt av medlidande.”473

Förordet till Diaj Vojsignoj från 1997 förklarar Guds tvåpoliga tillstånd på ett liknande sätt,
men tillägger att Guden Usitora eller Guden Kunitokotati är populära andra namn för Anden
Izu; Guden Hituzisaru eller Guden Toyokumonuno är populära andra namn för Anden Mizu. I
förordet finns också en ”tabell över Guds tvåpoliga funktioner”. Den är här vänd uppstående
för att lättare kunna jämföras med föregående tabell. 474

 namn Izu Mizu
betydelse på japanska hårt majestätisk friskt vacker

ande materia
himmel jord
positivitet negativitet
eld vatten

Guds styrda funktioner

faderlighet moderlighet

Att Izu och Mizu är yang och yin bekräftades 2001 av SAITÔ Hirosi vid Ômotos
läroinstitut.475 Ômotos användning av de två principerna är dock inte någon oförändrad kopia
av yin-och-yang-läran i något annat sammanhang, utan har integrerats i Ômotos tro på att gud
har skapat allt.476

                                                
472 DR, s. 221-223.
473 DR, s. 221-223.
474 DV e-17 – e-19.
475 Mina inlämnade frågor besvarade av SAITÔ Hirosi, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
476 Bernegger bygger till stor del upp sin avhandling med hjälp av begreppen ’ande’, ’kropp’ och ’kraft’, som
hon kallar der geistige Aspekt, der körperliche Aspekt och der dynamische Aspekt.
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4.2.2 De olika världarna

Ômotos lära om flera olika himlar och helveten har flera paralleller i andra religioner. Man
måste främst räkna med ett inflytande från buddhismen och från Emmanuel Swedenborg, vars
skrifter utkom i japansk översättning vid sekelskiftet.477

I Ômoto-texter på esperanto finns det inte någon enhetlig översättning av de olika japanska
begreppen till esperanto. Ett exempel är esperantouttrycket Ĉiela regno (sv. ’Himmelriket’)
som i texter från 1920-talet betecknar en del av Dia regno (sv. ’Guds rike’) (II. 1. b. nedan),
men som numera används för att beteckna det som tidigare kallades Dia regno (II 1. nedan).
De olika världarna skildras ingående redan i det första numret av Oomoto från 1925. Där
publiceras esperantoöversättningen av de första kapitlen av Fundamento de Animo (sv.
’Själens grund’) hämtade från Reikai-monogatari, som lägger grunderna för Ômotos
uppfattning om de andliga och materiella världarna och om det andliga livet efter döden.478

Fundamento de Animo publicerades i ny översättning i Oomoto 1952-1953.479 På denna grund
ger Oomoto Internacia en schematisk beskrivning av universums struktur 1925 på följande
sätt:480

                                                
477 J. Gordon Melton & Constance A. Jones, ”New Japanese Religions in the United States”, Peter B. Clarke &
Jeffrey Somers (ed.), Japanese New Religions in the West (Sandgate, Folkstone, Kent: Japan Library, 1994), s.
32.
478 ”Fundamento de Animo (El la Rakonto el la Spirita Mondo) [Kap. 1-3]”, OO, Ia Jaro, No 1, Januaro 1925, s.
4-16; ”Fundamento de Animo [Kap. 4-5]”, OO, UNUA JARO, n-o 6, JUNIO 1925, s. 24-30; ”Fundamento de
Animo [kap. 6]”, OO, UNUA JARO, N-o 8, AŬGUSTO 1925, S. 26-29.
479 Onisabro DEGUĈI, ”El la Rakontoj el la Spirita Mondo, Fundamento de Animo [Kap. 1-5]”, OO, 1952, 9-10,
14-a Jaro (N-ro 147-148), s. 130-139; Onisabro DEGUĈI, ”El la Rakontoj el la Spirita Mondo, Fundamento de
Animo (2) [Kap. 6-8]”, OO, 1952, 11-12, 14-a Jaro (N-ro 149-150), s. 162-167; Onisabro DEGUĈI, ”El la
Rakontoj el la Spirita Mondo, Fundamento de Animo (3) [Kap. 9-11 & Rimarko grava]”, OO, 1953, 1-2, 15-a
jaro (N-ro 151-152), s. 2-7.
480 ”Fundamento de Animo”, OOI, II-a Jaro, N-ro 13-a, Januaro 1927, s. 7. Denna schematiska beskrivning är
samstämmig med: Onisabro DEGUĈI, El la Rakontoj el la Spirita Mondo, Fundamento de Animo (3) [Kap. 9-11
& Rimarko grava], OO, 1953, 1-2, 15-a jaro (N-ro 151-152), s. 6-7. En liknande tabell, där dock flera
beteckningar avviker, återfinns i: ”La komencaj Ĉapitroj de ’La Rakontoj el la Spirita Mondo’”, OO, Unua Jaro,
N-o 8, Aŭgusto 1925, s. 20.
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I Reala mondo
Materia [mondo]
’Den reella världen’

1-a klaso 1:a klassen
2-a klaso 2:a klassena/ Spirita regno

Dia R[egno] de Ĉielo
Anĝela regno
’Änglariket’

3-a klaso 3:e klassen1. Dia regno
Ĉiela R[egno]
Dia Regno,
Ĉiela Regno
’Guds rike’

1-a klaso 1:a klassen

2-a klaso 2:a klassenb/ Ĉiela regno
Dia R[egno] de Tero
Ĉielula regno
’Himmelriket’

3-a klaso 3:e klassen

II. Spirita mondo
Spirita M[ondo]
Spirita [mondo]
’Den andliga världen’

2. Intera regiono (3 statoj)
Intera R[egno]… Regno de Spiritoj
Intera regno
’Mellanregionen’ (3 tillstånd)

1-a klaso 1:a klassen
2-a klaso 2:a klassena/ Supra infero

Malsupra R[egno]
’Övre helvetet’

3-a klaso 3:e klassen3. Malluma regno
Infera R[egno]
Infera regno
’Det mörka riket’

1-a klaso 1:a klassen

2-a klaso 2:a klassenb/ Suba infero
Funda R[egno]
’Nedre helvetet’

3-a klaso 3:e klassen

Kursiv stil: Beteckningar använda i Oomoto Internacia, n-ro 13, Januaro
1927, s. 7.

Understruken stil: Beteckningar använda i Oomoto, n-ro 8, Aŭgusto 1925, s. 20, i
vissa fall tillsammans med ovanstående kursiva.

Fet stil Beteckningar använda i Diaj Revelacioj år 1999 och vid
muntlig kontakt481 år 2001. (Dessa används företrädesvis i lö-
pande text i denna avhandling.)

Om man läser Ômoto-litteratur på främmande språk måste man vara uppmärksam, eftersom
även andra beteckningar används för olika världar och deras innevånare. Kio estas Oomoto?
kallar t.ex. den andliga världen Mondo de Ideo (sv. ’idévärld’) och ger flera exempel på vad
de världarna i Ômotos världsbild kallas i andra religioner.482 När orden anĝelo (sv. ’ängel’)
och ĉielulo (sv. ’himmelskt väsende’) används är det inte heller alltid klart att dessa
beteckningar syftar på innevånare i ’Det andliga riket’ respektive ’Himmelriket’.  I
nedanstående citat används även beteckningar som inte återfinns i schemat ovan.

                                                
481 Mina inlämnade frågor besvarade av SAITÔ Hirosi, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
482 Kio estas Oomoto?, 5a eldono (Kameoka, Oomoto Centra Oficejo, 1933), s 56.
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Framför allt Guds rike och dess underavdelningar beskrivs ingående på många ställen i
Ômotos litteratur, framför allt till och med 1953 och i de heliga skrifter som utgivits i
internationella utgåvor från 1997. I mellantiden ägnas mer sporadiskt intresse åt världsbilden.
Enligt Kio estas Oomoto? från 1933 är andevärlden Guds ”inre” och den materiella världen
Guds ”yttre”. Det vi kallar ”världen” består just av andevärlden och den materiella världen,
som står i samklang i en nära relation. På grund av vetenskapens framsteg har många
försummat den andliga världen eller inte lagt märke till dess existens. I själva verket är den
grunden för den materiella världens existens.483

Guds rike. Det finns alltså ingen genomgående standardiserad översättning från japanska till
esperanto, av de begrepp som relaterar till de olika världarna i Ômotos världsbild. I
nedanstående beskrivning av ’Guds rike’ (II. 1.) kallas ’Guds rike’ Ĉielo eller Dia Regiono.
Av sammanhanget kan man dock utläsa att man syftar just på ’Guds rike’ (II. 1.):

 ”Den sanna, goda och vackra regionen, där Guds karaktär (eller kraft) visar sig mest fulländat kallas Himlen
eller Guds Region. Den japanska shintoismen kallar den Takaamahara, buddhismen Paradiset, kristendomen
Himmelriket. Den är platsen där himmelska väsenden och änglar bor. Dessa är de goda döda människornas
själar. Från Guds Region flyter Guds karaktär till den materiella världen för att få den att bli mer lik
tillståndet i himlen. bara om människorna alltså anpassar sitt hjärttillstånd, medan de ännu är i den Reella
världen, kan de redan då kommunicera med Himlen och njuta gränslös glädje.” 484

Det framhålls dock att Guds rike är den plats där människa och Gud, Vattnets ande [Mizu]
och Eldens ande [Izu] älskar och tror på varandra. Guds rike är indelat i olika grupper, klasser
eller sektioner, som formar en lycklig helhet. Människornas själar är indelade i olika klasser
beroende på hur många dygder de har. Innevånarna bor uppdelade bl.a. efter religionstillhö-
righet. Männen ser alla ut som de vore i trettioårsåldern, och kvinnorna som om de vore i
tjugoårsåldern. Detta medför att släktingar och vänner inte alltid känner igen varandra. Barn
som avlidit i späd ålder kan t.ex. inte känna igen sina föräldrar.485

Ibland ges mycket ingående beskrivningar om de himmelska väsendena:

”Himmelska människor (änglar) ser med ögon på pannan. De har också former som ögon, öron, näsa och
mun på sitt ansikte, på samma sätt som människor på jorden, men de himmelska väsendenas fem sinnen är på
deras panna. Byakô (vitt sken) som syns i mitten på pannan på en Buddha-staty visar detta som en symbol.
De himmelska väsendena har sexuellt umgänge genom att deras kinder snabbt rör i varandra. Andeungen
kommer ut ur huvudet. Huvud är på japanska A-tama, som enligt ordsjälsläran betyder ’dyka upp ande’”.486

I Guds rike bor änglarna i hus, som liknar husen på jorden, men de är vackrare. På samma sätt
som man i Japan och Kina räknar med fyra yrken – soldater, bönder, hantverkare och köpmän
– så är även änglarna indelade i samma yrkeskategorier, med undantag av soldaterna, som är
ersatta av propagandister, som har till uppgift att lära änglarna kärlekens, trons och godhetens
väg. I Guds rike finns också både rika och fattiga och olika samhällsklasser. Var de nyanlända
människorna placeras beror på hurdana liv de levt på jorden. Att utföra sitt världsliga yrke på
ett gott sätt är viktigt. Andliga prestationer som t.ex. eremitliv i bergen, räknas tvärtom som
en belastning efter döden. I Guds rike lyssnar änglarna på propagandisternas förkunnelse med

                                                
483 Kio estas Oomoto?, 5a eldono (Kameoka, Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 55.
484 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 55-57.
485 Onisabro DEGUĈI, ”El la Rakontoj el la Spirita Mondo, Fundamento de Animo” [Kap. 1-5], OO, 1952, 9-10,
14-a Jaro (N-ro 147-148), s. 137; Onisabro DEGUĈI, ”El la Rakontoj el la Spirita Mondo, Fundamento de
Animo (2)” [Kap. 6-8], OO, 1952, 11-12, 14-a Jaro (N-ro 149-150), s. 162-164.
486 Onisabro DEGUĈI, ”Akva Spegulo”, OOI, IV-a Jaro, N-ro 35-a, Novembro 1929, s. 3.
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stort intresse för att fullkomnas i kärlek och vishet. På liknande sätt har den högste Guden
sänt ut ängeln Maitreya [Onisaburô] till jorden för att undervisa människorna. 487

Änglarna i Guds rike kan bli förälskade i varandra och gifta sig. De som varit gifta i den
reella världen fortsätter att vara gifta i Guds rike om de älskar varandra med verklig kärlek.
Om de inte har någon verklig kärlek måste de skilja sig i Guds rike.488

Fundamento de Animo framhåller att barn och spädbarn som inte syndat får komma till
himmelriket direkt.489 I många texter betonas att även vuxna kan få denna förmån, nämligen
om himmelriket eller helvetet förverkligas i en människa redan på jorden. Om så är fallet kan
hon alltså efter döden komma direkt till någon av dessa platser utan att stanna i
mellanregionen. Fundamento de Animo och andra skrifter ger flera olika förklaringar över hur
en människa skall uppnå detta stadium.

I vissa texter antyds det att detta förverkligande av himlen på jorden innebär att människan
intar ett visst sinnestillstånd:

”En människa kan befinna sig i Himmelriket redan under sitt jordiska liv; när godhet, skönhet och sanning
harmoniserar i människohjärtat, befinner sig människan redan i Himmelens hjärttillstånd. Men när ondska
och lögn förenas i människan, befinner sig människan redan i helvetet. (---) De bästa andarna går genast till
himlen och de sämsta går genast till helvetet: de stannar över huvud taget inte i mellanregionen.”490

”Ju mer gudomlig harmoni, en människa uttrycker, desto mer förenas hon med himmelen, och ju mer hon
förverkligar himmelriket i sig, redan här, på jorden och före döden och sedan, när hon efter att snabbt ha
passerat mellanriket, kommer människan till det himmelska hemmet. [SIC!]”491

Det framhålls också att den människa som vill komma in i Himmelriket efter döden måste
vederkvickas av ”livets vatten”, vilket innebär ord som kommer från vattenanden (Mizu,
vilket innebär Onisaburô), alltså Reikai-monogatari.492

I Fundamento de Animo ges en mer praktisk beskrivning på frågan om vad en människa
skall göra för att kunna komma till Himmelriket direkt:

”Några personer anser, att det är mycket svårt att leva ett liv, som möjliggör att man genast får gå in i
Himmelriket. De antar, att det skulle vara nödvändigt att lägga av varje världslig njutning och varje passion,
som i själva verket hör till den mänskliga naturen. De tror, att man måste lämna rikedom och rang och enbart
hänge sig åt fromma ting. De tror, att det är nödvändigt att alltid be och helt och hållet lämna njutningar för
att leva ett enbart andligt liv. Men dessa personer misstar sig, eftersom detta inte garanterar att man får
komma in i Himlen. Om man under lång tid avstår från alla njutningar, är man efter döden inte i stånd att
njuta de himmelska nöjena, eftersom det mänskliga livet fortsätter efter döden. (---)

Om en människa vill njuta det himmelska livet efter döden, måste hon utöva ett världsligt yrke under sitt
liv och uppföra sig fromt och moraliskt. Han får inte avstå från alla nöjen i den kroppsliga existensen.”493

Det Mörka riket. Ômoto ger en ytterst kortfattad beskrivning av Det Mörka riket. Man
kritiserar för övrigt också andra religioner som hotar människor med helvetet för att värva
anhängare.

                                                
487 Onisabro DEGUĈI, ”El la Rakontoj el la Spirita Mondo, Fundamento de Animo (3)” [Kap. 9-11 & Rimarko
grava], OO, 1953, 1-2, 15-a jaro (N-ro 151-152), s. 2-5.
488 Uĉimru DEGUĈI, ”Stato de la Dia Mondo”, OO, Februaro 1932, s. 5-6.
489 Onisabro DEGUĈI, ”El la Rakontoj el la Spirita Mondo, Fundamento de Animo” [Kap. 1-5], OO, 1952, 9-10,
14-a Jaro (N-ro 147-148), s. 132-133.
490 Onisabro DEGUĈI, ”El la Rakontoj el la Spirita Mondo, Fundamento de Animo” [Kap. 1-5], OO, 1952, 9-10,
14-a Jaro (N-ro 147-148), s. 131.
491 ”Oomoto”, OOI, 1-a jaro, N-ro 2-a, Februaro 1926, s. 3.
492 Onisabro DEGUĈI, ”El la Rakontoj el la Spirita Mondo, Fundamento de Animo” [Kap. 1-5], OO, 1952, 9-10,
14-a Jaro (N-ro 147-148), s. 134.
493 Onisabro DEGUĈI, ”El la Rakontoj el la Spirita Mondo, Fundamento de Animo” [Kap. 1-5], OO, 1952, 9-10,
14-a Jaro (N-ro 147-148), s. 132.
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”Den region som är mörk, ful, och fylld med lögn och ondska, där de så kallade djävlarna eller onda andarna,
som i själva verket är andarna efter döda onda människor, bor och sluter sig samman i grupper, den regionen
kallas den Mörka regionen, under det att shintoismen kallar den Ne-no-kuni eller Soko-no-kuni, och
buddhismen på samma sätt som kristendomen Helvetet. Enligt teorin om överensstämmelse, kommunicerar
onda människor i den materiella världen med den regionen.” 494

Mellanregionen.  Mellanregionen beskrivs som en plats eller ett tillstånd mellan Guds rike och
Den Mörka regionen:

”Vi ser alltså, att mellanregionen varken är himmelriket, eller helvetet, utan att det är regionen eller
’hjärttillståndet’, som står mellan de två. Människans ande går efter döden först in i denna mellanregion och
därför kallar man andens liv i denna sfär Mellantillståndet. Efter att en tid ha befunnit sig i mellanregionen,
går människoanden antingen till himlen eller till helvetet. Kriteriet för detta är om han har uppfört sig rättvist
eller orättvist under sitt jordeliv. (---)”

Som nämnts tidigare får vissa andar på en gång söka sig till himlen eller till helvetet.

”Mellan de två nämnda finns Mellanregionen, där andar som varken är goda eller onda bor. Shintoismen
kallar den Ame-no-yatimata, buddhismen Sexvägarskorsningen, kristendomen Skärselden. Eftersom det är
platsen där människor förbereder sig för att gå in i Himlen eller i Helvetet, behöver människor som anslutit
sig till den redan under jordelivet, inte stanna i den efter döden. Att den har förbindelse med människor i den
Reella världen, är lika klart som i vad gäller Himlen eller Helvetet.”495

”Andra andar vandrar omkring i mellanregionen under längre eller kortare tid. Trettio år är den längsta tiden
som en ande får stanna i mellanregionen. Denna väntan är nödvändig när egenskaperna som administrerar
[SIC!] den just avlidna människans ande inte korresponderar med varandra, alltså när man inte genast kan
besluta om individens goda eller onda karaktärsdrag är de dominerande.”496

Under tiden i mellanregionen genomgår en människa tre stadier, som en jordande som
administrerar en människas yttre, som en himmelsande som administrerar en människas inre
och ett förberedelsestadium.497

Mellanregionen har också en helt annan funktion. Himmelens och helvetets innevånare kan
vanligtvis inte träffa varandra, men Gud kan ge t.ex. vänner, bekanta, släktingar, makar och
syskon tillstånd att träffas i mellanregionen. Ett sådant tillstånd ges dock bara en gång.498

De ingående beskrivningarna av de olika världarna intog en framträdande plats i Ômotos
propagandamaterial fram till 1953, då det ersätts efter det av ytterst kortfattade beskrivningar,
som t.ex. när DEGUTI Ituki redogör för grunderna för Ômotos världsbild:

”Enligt vår lära består universum av de fysiska och andliga världarna. Den fysiska världen omfattar alla
materiella varelser på jorden och också planeterna och stjärnorna i universum. Den andliga världen omfattar
Guds och änglarnas vidsträckta rike, världen bortom graven, och den psykiska sfären som hör till
människorna på jorden.

Andevärlden, dit människor går efter döden, består av tre regioner: Guds Rike (Himlen), Mellanregionen
och Helvetet. Man säger att det är utmärkande för Ômoto-läran att ha en mycket detaljerad beskrivning av
andarnas värld. Men i dag avstår jag från att tala om den på grund av tidsbrist.”499

                                                
494 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 55-57.
495 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 55-57.
496 Onisabro DEGUĈI, ”El la Rakontoj el la Spirita Mondo, Fundamento de Animo” [Kap. 1-5], OO, 1952, 9-10,
14-a Jaro (N-ro 147-148), s. 131.
497 Onisabro DEGUĈI, ”El la Rakontoj el la Spirita Mondo, Fundamento de Animo” [Kap. 1-5], OO, 1952, 9-10,
14-a Jaro (N-ro 147-148), s. 131.
498 Onisabro DEGUĈI, ”El la Rakontoj el la Spirita Mondo, Fundamento de Animo” [Kap. 1-5], OO, 1952, 9-10,
14-a Jaro (N-ro 147-148), s. 131.
499 Icuki DEGUTI, ”La originalaj karakteroj de la Oomoto-doktrino”, OO, 1987, jan.-jun., s. 7.
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DEGUTI Ituki, direktör för Departementet för Dokumentation och Krönikor, avstår alltså från
att ge en detaljerad beskrivning av andarnas värld. Orsaken är enligt honom själv tidsbrist,
vilket innebär att han prioriterar andra delar av Ômotos lära. Detta stämmer väl med den
allmänna tendensen i Ômoto-propagandan sedan 1954. Ett undantag är dock när ESUMI
Noriya i KIO ESTAS OOMOTO?, Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado i ett föredrag som
ursprungligen hållits vid Oomoto-Internacia Festivalo sammanfattar innehållet i Fundamento
de Animo.500

De olika världarna beskrivs inte i vare sig förordet till Diaj Vojsignoj eller efterskriften till
Diaj Revelacioj, däremot i en fotnot som förklarar Diaj Revelacioj 5, där de tre världarna
nämns vid namn:

”De tre världarna: den materiella, den mörka och Guds värld: enligt Ômotos undervisning delas universum
för det första upp i två delar: den materiella (som vi omedelbart kan se, känna på o.s.v.) och den andliga. Den
andliga världen delar man vidare i två delar: den mörka och Guds värld. Den dunkla världen består av
helvetesriket (som också kallas avgrundsriket eller det mörka riket) och mellanriket, som på något sätt är
beläget mellan den materiella och den andliga världen. En död människas själ går först till mellanriket innan
den går vidare till något annat ställe. Man delar också Guds rike i två delar: Guds himmelska och jordiska
riken. I det himmelska Guds rike bor de högutvecklade andarna i lycka. Det jordiska Guds rike har en mycket
nära relation till vår materiella värld.” 501

Enligt Kio estas Oomoto? från 1933 kan människor i den materiella (reella) världen ha
kontakt med människor i den andliga världen. Människor i den materiella världen som har
anpassat sitt hjärttillstånd, kan redan då kommunicera med Himlen och njuta gränslös glädje.
Onda människor i den materiella världen kommunicerar med den Mörka regionen och vissa
människor med Mellanregionen.502

Ett annat exempel på sådan kommunikation är sannolikt gudstjänster av typen Spirit-
Konsola Diservo (sv. ’Ande-tröstande gudstjänst’) som hållits bl.a. för offren för andra
världskriget. Vid dessa gudstjänster, som utförts enligt Ômotos liturgi, har Oomotos läsare
uppmanats att skicka in namnen på sådana avlidna vars namn bör läsas upp vid gudstjänsten
och personliga meddelanden till de avlidna eller till närvarande vid gudstjänsten.503

Det finns också exempel på kontakter mellan människor och andar i den här världen. I
samband med att Onisaburôs fjärde dotter Hihumi avlidit av lungkatarr publicerar Oomoto
Internacia en lång artikel som bl. a. innehåller ett samtal mellan Hihumi och den sjukdoms-
ande som farit in i hennes vänstra öga och orsakat sjukdomen. Anden säger sig lida väldigt
eftersom Hihumi får del av tinkon-metoden för helande, och berättar att hon tänker ge sig av
till en annan människa. Hihumi ber den att stanna så att inte ytterligare en människa blir
sjuk.504

                                                
500 Norija ESUMI, Fundamento de Animo, OO, 1965, Nov-Dec., 27-a Jaro, N-ro 305-306, s. 163-175. Omtryckt
i: Eizo ITOO, KIO ESTAS OOMOTO?, Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado (Kameoka: Oomoto, 1985?), s. 28-
40.
501 DR, s. 9.
502 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 55-57.
503 Isao DEGUĈI, ”Universala Spirit-Konsola Diservo Por la Viktimoj de Mondmilito II”, OO, 1951, 9, 13-a
Jaro (N-ro 135) s. 131-132.
504 Takateru KITAMURA, ”Morto de Fraŭlino Hihumi”, OOI, II-a Jaro, N-roj 20-21-a, Aŭgusto-Septembro
1927, s. 6.



113

4.2.3 Ordsjälar och ordsjälsläran

Tron att ett uttalat ord är besjälat och därför har en magisk verkan är vanlig i Japan.
Onisaburô kom i kontakt med tron på ordsjälar redan under sin barndom. NAKAMURA

Kodo som bodde nära Kameoka hade i början av 1800-talet skrivit en bok om ordsjälar i det
japanska språket. Onisaburôs farmor Uno härstammade från dennes släkt. Farmodern hade ett
stort inflytande på den unge Onisaburô. Vi kan därför förutsätta att hon lärde honom vad
ordsjälar innebär.505

’Ordsjäl’ heter på japanska kotodama. På esperanto används ordet vortoanimo (sv.
’ordsjäl’). Av detta ord bildas vortoanimismo, (sv. ’ordsjälslära’).

Ordsjälsläran nämns redan i Ômotos första trycksaker på esperanto. 1924 skriver man på
knagglig esperanto i Oomoto, la Nova Spirita Movado:

”Ordsjälsläran är en vetenskap för att utforska hemligheten, att Guds vilja rör sig på universum och följer en
ordsjäls kraft och rättesnöre.

Man kan hitta detta heliga ord i Bibeln: ’Ordet är Gud; Allt blev till genom Honom.’ Men hittills har man
inte med Bibelns hjälp kunnat utröna, hur orden verkar, för att allt skall bli till i universum. Vår Ledare Herr
DEGUTI har börjat att förstå ordsjälsläran, och han är den ende mäktige i världen, som med kraft tillämpar
ordsjälsläran för mänsklighetens väl.

En japans506 ordsjäl är så hemlighetsfull, att Japan sedan forntiden kallas ett land som hjälps av en ordsjäl,
ett land där ordsjälen växer livligt.

Berättelsen förklarar denna sanning. Sedan Ôkunitokotati-no-Mikoto, som är den ende verklige Guden,
och som har skapat allt i universum genom allsmäktig makt, som är absolut utan gräns och absolut utan slut,
började sin gärning, sedan han skapat fadersljud (a,o,u,e,i) och nio modersljud.507 Han har aldrig till denna
stund upphört sin användning av en ordsjäl ens för en sekund. Om han hade avbrutit sin funktion av en
ordsjäl för en enda minut, så skulle universum ha fallit sönder, solen, måne, jorden och stjärnorna hade
plötsligt förlorat centrum; till slut hade det stora universum blivit förstört.

I universum dundrar de fem fadersljuden ”a,o,u,e,i” med jättelikt buller. Det är för jättelikt för att kunna
höras av mänskliga öron enligt ordspråket: ’Den stora rösten är inte hörbar för vanliga öron.’

Det är en grundläggande teori i akustiken, att mycket stora ljud och mycket små ljud inte kan höras av
mänskliga öron.

Om människan undersöker en detalj av den Andliga Världen, förstår tinkon-kisin-metoden, och känner
till en ordsjäls mystiska funktion, då kan hon höra de fem fadersljuden klart.

Gud, som är den ande som allt i universum innehåller, är en ordsjäl och en väg för mänskligheten, som
det japanska ordet ”Miti” visar. Det betyder ”väg” eller ”fullhet”, eftersom, ordsjälen är helt fylld av
perfektion genom universum.

Varje människa får sitt liv, för att han skall kunna bli förvaltare av världen. Följaktligen finns det i Ômoto
en lära, att vilken människa som helst kan råda över vind, regn och åska genom ett befallningsrop, och hans
röst kan skaka universum, om han har Gudomlig karaktär i sig.

Berättelsen [Reikai-monogatari] citeras: När Gud visar sin makt, använder han ordsjälen mest. I en
gammal bok finner man ord som betyder detta. ’När Miĥael står upp med mod och ger befallning, kommer
allt att lyda honom.’ Detta visar en ordsjäls makt. Och den som bäst kan tillämpa ordsjälen i ’Miĥael’, måste
uppträda från Guds land, i vilket ordsjälen ’S’ är centraliserad. (’S’ uttalas på esperanto som en konsonant
och betyder urbilden för ordsjäl.) Jag förklarar ’Miĥael’ som ordsjäl; ’Mi’ är ’Tre på japanska, och ’ĥael’ är
’förändring’.

Alltså är Miĥael en Gudomlig människa, som förändrar tre världar, det innebär den verkliga, den mörka
och den gudomliga. Den, som gör bruk av en kvinnlig ande, trots att hans kropp är manlig, eller som gör bruk
av en manlig ande, trots att hennes kropp är kvinnlig, kallas också Miĥael.

                                                
505 DEGUCHI Kyotaro, The Great Onisaburô DEGUCHI (Tokyo: Aiki News, 1998), s. 7, 221.
506 Kan vara skrivfel för ”Japans”.
507 Det är vanligt att de japanska kanatecknen lärs ut i rutor där de fem avslutande vokalerna finns i fem lodräta
spalter och de nio konsonanterna i nio (?) vågräta rader. På så sätt bildas fyrtiofem stavelsetecken.
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Skaparen DEGUTI Nao fick en manlig själ; till kroppen var hon en kvinna, och utövade Johannes
funktion. Hon kallas Henzyô-nansi (omvandlad man). Ledaren DEGUTI Onisaburô får en kvinnlig själ; till
kroppen är han en man, och utövar Kristi funktion. Han kallas Henzyô-nyosi (omvandlad kvinna).”508

Det heliga ordet Kan’nagara tamatihaemase är en ordsjäl som används mycket ofta och till
och med kallas essensen av den rena ordsjälen. Den översätts med Tiel estu Dia Volo, kaj
favoru al la animo, (sv. ’Må så Guds vilja vara, och må själen gynnas.’)509 eller med Per dia
favoro mi akiru novan forton! (sv. ’Med guds ynnest må jag uppnå ny kraft!’).510 Detta ord
anses vara i sig tillräckligt för att ”röra och flytta”. Onisaburô har flera gånger varit med om
att han vid svåra situationer under resor reciterat Guds namn och ovanstående heliga ord. Som
en följd har så situationen förändrats till det bättre.511

Sedan Andra världskriget nämns inte ordsjälar särskilt ofta i Ômotos trycksaker. När
Esperanto-Propaganda Asocio firade sitt 70-årsjubileum 1993 nämndes dock ordsjälar i den
bön som DEGUTI Kyôtarô deklamerade på esperanto:

”Från nu, i enlighet med Guds hjärta, med orden ”En Gud, En värld, Ett mellanfolkligt språk”, kommer vi, alla
medlemmar i Esperanto-Propaganda Asocio, som fredliga kämpar med ordsjälar, i samarbete med
meningsfränder i andra länder, att försöka sprida språket och att praktisera människoälskande ande. Vi ber alltså
ödmjukt till Dig, Gud, universums skapare, gynna oss med din gränslösa kraft, för att vi skall förverkliga
Maitreya-världens viktiga modell enligt Evangeliets ord ”Ordet är Gud och Väg”.512

4.3 Sammanfattning

Ômotos uppkomst genom DEGUTI Naos profetior får delvis ses som en reaktion på
industrialiseringen och det västliga inflytandet, som enligt profetiorna var orsaken till att de
fattiga led nöd.

När Ômoto påbörjar sin mission på esperanto finns tanken att västerlandet bidrar med
industrialisering och materiellt välstånd, men är beroende av österlandets andligt högre nivå.
Samma tanken finns med i boken ”Bahá’u’lláh och den nya tidsåldern”513, som Ômoto hade
tillgång till sedan 1923. Denna balans mellan västlig materialism och östlig spiritualism tolkas
med utgångspunkt från yin och yang, en tolkningsram som Ômoto använder för att i många
olika avseenden förorda balans mellan olika företeelser. Västerlandets materialism och
utnyttjande av folken i Asien, framför allt i form av kolonialismen, fördöms kraftigt. De vitas
förtryck av Afrika och av svarta i Förenta staterna fördöms vid enstaka tillfällen. Den
västerländska materialismen hotar inte bara österlandet utan även freden i Europa.

Tanken på Japans särskilda roll i världen innebär, att österlandet, framför allt Japan och
Ômoto, alltså har uppgiften att förse västerlandet med andlighet, på samma sätt som
västerlandet har till uppgift att förse världen med materiella nyttigheter. Japan har den unika
rollen av att samtidigt ha del av österlandets andlighet och västerlandets materiella välstånd.
Där har det goda både från öst och väst smält samman. På samma sätt har ”kvintessensen”
från alla religioner och läror smält samman i Ômoto.

Ômoto försökte också få västerlänningarna att bli medvetna om den västerländska
kolonialismens förtryck av framför allt asiatiska länder, och om att den västerländska
oandligheten var orsaken till att första världskriget ägt rum.
                                                
508 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 24-27.
509 ”Efiko de la Sankta Vorto”, OO, Unua Jaro, N-o 11, Novembro 1925, s. 2-3.
510 ”Oomoto en Okcidento”, OOI, 1-a Jaro, N-roj 8-9, Aŭg-Sept. 1926, s. 6.
511 ”Efiko de la Sankta Vorto”, OO, Unua Jaro, N-o 11, Novembro 1925, s. 2-3.
512 ”Preĝvortoj de Ĉefpastro, Vorto estas Dio kaj Vojo”, OO, 435, 1993, s. 31.
513 J.E. Esslemont, Bahá’u’lláh…
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Ômoto försvarade Japans engagemang i Manchuriet, även när detta möter besvärande
skarp kritik i västerlandet. Japan är överbefolkat och eftersom såväl Förenta staterna som
Australien är stängda för japansk invandring måste japaner utvandra till andra länder i
Östasien som t.ex. Manchuriet.

Efter andra världskriget publicerar Oomoto inte artiklar som rör politik, med undantag för
artiklar om arbetet med att åstadkomma en världsfederation. Någon gång publiceras artiklar
som kritiserar västerländsk materialism.

Även i Ômotos metafysiska världsbild är yin och yang det grundläggande tankemönstret.
Man tar dock avstånd från ateistisk yin-och-yanglära och betonar att gud har skapat anden och
kroppen och åstadkommit harmoni mellan dem för att på detta sätt frambringa kraften.

Nao och Onisaburô står i ett yin-och-yang-förhållande genom att de har fått flöde från
andarna Izu respektive Mizu. Väster- och österland befinner sig i samma balansförhållande,
liksom det materiella och det andliga. Fram till andra världskriget kallas dessa krafter ofta
’ande’ och ’kropp’; efter andra världskriget talas allt oftare om Izu och Mizu.

Ômotos lära om de olika världarna – som förefaller att vara uppbyggd enligt mönster från
buddhismen, men även från Swedenborg - omfattar å ena sidan den materiella världen och å
andra sidan den andliga världen, som i sin tur uppdelas i Guds rike, Mellanregionen och Det
mörka riket. Man ger ibland mycket ingående beskrivningar av dessa världar. Efter döden
anländer människorna till något av de tre rikena i den andliga världen, beroende på hurdant liv
varje människa levt på jorden. Mellanregionen är ett tillstånd där en människa får tillbringa
högst 30 år i väntan på att slussas vidare till något av de andra rikena. Redan under livet i den
materiella världen har dock människor kontakt med någon av de andliga världarna.

Tron att ett uttalat ord är besjälat och därför har en magisk verkan är vanlig i Japan och är
en del även av Ômotos lära. Det viktigaste exemplet på en sådan ’ordsjäl’ som omnämns i
missionen i väst är det heliga ordet Kan’nagara Tamatihaemase. Den översätts med ’Må så
Guds vilja vara, och må själen gynnas.’ eller med ’Med guds ynnest må jag uppnå ny kraft!’
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5 Gudsbild

Ett grundläggande begrepp i japansk religion är kami. Detta är ett ord med betydligt vidare
betydelse än det svenska ”gud”. Det används om himmelska och jordiska gudomligheter, om
djur och växter, hav, berg och människor. Ett försök till klassificering av kami enligt
MURAKAMI Sigeyosi är följande:
(1) Natur-kami: berg, kullar, vägar, floder, hav;
(2) Idé-kami: världsskapare, yin- och yang-gudomligheter, fruktbarhetsgudar, språkguden

kotodama m.fl.:
(3) Personlighets-kami: härskare och hjältar från myter;
(4) Förfäders-kami: stamgudomligheter och de avlidnas själar.514

I översättningar av religiösa urkunder översätts kami till ’gud’ eller ’gudomlighet’
oberoende vilken kategori kami ordet refererar till.

De japanska nya religionerna av shintoistisk typ har hämtat sina gudomligheter från den
japanska folkreligionen och från Koziki och Nihonsyoki. Eftersom antalet gudar i den
japanska traditionen är mycket stort sker ett urval av vilka gudar som får en framträdande roll
i respektive shintosekt eller religion. Vanligt är att gestalter som uppträder under olika namn i
de nya religionerna identifieras med varandra och får en bestämd plats i ett teologiskt system.
I denna identifikation kan många gånger även buddhistiska gestalter identifieras med
shintoistiska gudar. Inom Ômoto kan även kristna gestalter som t.ex. Johannes döparen och
Kristus på samma sätt identifieras med olika gudomar. Identifikationen kan drivas så långt att
de olika gudarna anses vara en enda gud som uppenbarar sig på olika sätt eller har avspjälkat
delar av sig själv. På detta sätt får den polyteistiska gudsuppfattningen även monoteistiska
eller panteistiska drag.515 Ômoto skiljer sig från många andra japanska rörelser genom att de
gudar som anses vara de viktigaste i många andra former av shinto, bl.a. kejsarfamiljens
anmoder Amaterasu-ô-mikami inte har någon plats i Ômotos panteon. Detta går tillbaka på en
lärokonflikt mellan två poler i shintovärlden: Ise-shinto och Izumo-shinto:

”Da den statlege shinto-administrasjonen i 1880 gjorde solgudinna Amaterasu Omikami saman med tre
skaparguddommar frå ’Kojiki, - Ame no Minakanushi (Himmelguden), Taka Mimusubi (Fødeguden) og
Kamimusubi (Avlekrafta) – til dei sentrale tilbedningsobjekta i shinto, protesterte øvstepresten i den
høgvørde Izumo-heilagdomen, Senge Takatomi (1845-1918). Han hevda at guddommen i åndeverda,
Okuninushi, som Izumo-tradisjonen æra som den fremste shinto-guden, også høyrde til mellom shintos
viktige guddommar. Han kravde att talet på hovudgudar i shinto skulle omfatte Okuninushi og altså vere fem.
Det nasjonale shintomøtet som vart samankalla i 1881, greidde ikkje å løyse floken. Da keisaren personleg
greip inn til fordel for de offentlege standpunktet, vart striden avgjord. Heilagdommen i Izumo med si
kultiske innretning mot ei åndeverd og livet etter døden vart sektshinto.”516

Genom att utesluta solgudinnan Amaterasu och genom att ge Amaterasus upproriske bror
Susanoo och Miroku (Maitreya) en plats i panteon, väljer Ômoto att distansera sig från den
officiella kulten.

Någon fullständig gudalära fanns självfallet inte från början i Ômoto. I den version av
Ohudesaki som finns tillgänglig i Sankta Skribo och i Diaj Revelacioj möter vi framför
Usitora-no-konzin och Maitreya, men också talrika andra gudar, med eller utan namns
nämnande. En lära om en högste gud som uppenbarar sig i olika former, där var och en av

                                                
514 Ryuko Woirgardt, Die Neuen Religionen…, s. 43-46.
515 Uppfattningen att religioner kan delas upp på monoteistiska, polyteistiska och panteistiska är en grov
förenkling av verkligheten. Vissa hinduistiska moderna rörelser menar att de inte kan inordnas i någon av dessa
kategorier. Samma sak gäller flera japanska nya religioner.
516 Aasulv Lande, Japans religionar (Oslo: Det Norske Samlaget, 1990), s. 100-101.
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dessa i sin tur kallas gud, och där de två främsta likt yang och yin är de högsta
uppenbarelseformerna, som använder Nao och Onisaburô för att förmedla sina budskap växer
så småningom fram.

Enligt Ômotos välutvecklade teologi är å ena sidan Usitora-no-konzin och Kunitokotati
identiska, liksom å andra sidan Hituzisaru, Toyokumonuno, Susanoo och Maitreya.
Begreppen Izu och Mizu är knutna till yin-och-yang-läran och behandlas därför i samband
med Ômotos världsbild, se s. 100.

I Ômotos litteratur på esperanto skrivs ordet dio (esperanto; sv. ’gud’) på tre olika sätt,
nämligen DIO, Dio eller dio. Vid översättningen till svenska har detta skrivsätt överförts till
’GUD’, ’Gud’ respektive ’gud’, trots att det i vissa fall innebär att en versal kommer mitt inne
i ett svenskt ord. Prapatra Dio översätts alltså till ’FörfadersGuden’. I likhet med detta skrivs
även adjektivet dia (esp. ’gudomlig’, ’guds-’, ’guda-’) som DIA, Dia eller dia. Från och med
utgivningen av Diaj vojsignoj, internacia eldono 1997 finns en uttalad teologisk motivering
om varför gudarnas namn som skrivs på de olika sätten.517 (Se s. 121.) Tidigare finns inte
denna motivering uttalad, men skrivsätten varierar ändå.

I de böcker och tidskrifter som Ômoto gav ut fram till 1953 används nästan uteslutande
begrepp som är kända i västerlandet för att beskriva Ômotos lära i undervisande och
debatterande artiklar. Gud kallas genomgående Dio (sv. ’Gud’); Onisaburô kallas ofta Kristo
(sv. ’Kristus’); Ohudesaki kallas (La) Sankta Skribo (sv. ’Den Heliga Skrift’). Undantag från
detta är utdrag ur Ômotos heliga skrifter, och i viss mån biografierna över Nao och
Onisaburô, där Ômotos panteon framstår i hela sin rikedom. I vissa utdrag ur Rakontoj el la
Spirita mondo kaj tiotals gudanamn nämnas på en halv sida.518

I förordet till Diaj Vojsignoj gör man klart att Ômotos gudsbegrepp inte är lika vitt som det
i shinto:

”Trots att alla varelser är mättade med Guds karaktär, är deras utdelade gudomligheter inte homogena,
eftersom Gud utrustat människor med högre andlighet än andra djur; växter och mineral med än mindre.” 519

Efterskriften till Diaj Revelacioj drar konsekvenserna av detta och slår fast att Ômoto
begränsar användningen av ordet kami till den ende absolute GUDen och till Hans delgudar,
alltså olika goda gudar som hör till Guds rike. ”Det är naturligt att vi inte kallar djur, fåglar,
fiskar o.s.v. ”gud”.520

5.1 Gudsbildens övergripande drag, Ôkunitokotati/Amenominakanusi och
Ômoto-sume-ômikami

Systematiseringen av Ômotos gudsbild förefaller att ha tagit fart i och med Onisaburôs
anslutning till rörelsen. I Miti no Siori, skriven 1904 finns redan grunderna till en systematisk
gudalära klara. I esperantoutgåvan Diaj vojsignoj beskrivs Ômotos gudsbild kortfattat:

”Den Gud, som skapat allt i universum är en enda: Han heter GUD AMENOMINAKANUSI. Man kallar
honom kort och gott ’Gud’ eller ’Verklig Gud’.521”

”Gud är en enda. Han är så helig att Han är utan början och utan slut.”522

                                                
517 DV, s. e-5 – e-6.
518 Till exempel i: Majstro O. DEGUĈI, ”Bataloj en Dia Mondo, Ĉapitro XXXVI de la Rakontoj el la Spirita
Mondo, Sekreta Entrepreno de Dio”, OOI, V-a Jaro, N-ro 41-a, Majo 1930, s. 2.
519 DV e-14.
520 DR, s. 226.
521 DV 81-82.
522 DV 85.
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”Gud är allsmäktig och allvetande, och har skapat himlen och jorden, inklusive varje varelse. ’Allvetande’
innebär den fullständiga och verkliga visheten. ’Allsmäktig’ innebär den fullständiga och verkliga
kraften.”523

Diaj vojsignoj nämner ett par hypostaser av Gud: Guds ljus (vishet) som kallas Gud
Takamimusubi, värmen (kärleken) som kallas Gud Kamimumisubi524, solen och månen.525

Gud har skapat andra gudar och gett dem olika uppgifter, och förblir ändå en enda Gud:

”För att styra himlen och jorden, inklusive varje varelse, har Gud fött många gudar och gett var och en olika
uppdrag; och så skyddar och utvecklar han den vidsträckta världen. Gud har olika funktioner. Sammanlagt är
de en enda Guds verksamhet. Dessa många funktioner kallar man Amatu-kami Yaoyorozu (åtta miljoner
himmelska gudar), Kunitu-kami Yaoyorozu (åtta miljoner jordiska gudar).”526

Ômoto avstår från att beskriva sin gudsbild i propagandaskrifterna på esperanto från 1924-
1935. De citat ur de heliga skrifterna som publiceras, utläggs inte, utan får stå okommentera-
de. En trolig orsak är att man visste att västerlänningar i allmänhet hade mycket svårt att
acceptera polyteism, och att man därför inte ville utveckla sin gudsbild alltför mycket.
Oomoto, La nova Spirita Movado527 från 1924 nämner dock gudsnamn som Usitora-no-
Konzin och Kunitokotati-no-Mikoto utan att för den skull utlägga någon polyteistisk teologi,
under det att Kio estas Oomoto?528 från 1933 genomgående använder ordet Dio (sv. ’Gud’).
Detta kan tyda på att den kritik mot polyteism och ”obegripliga gudanamn” man mött bland
dem som läst trycksaker på 1920-talet, gjorde att man ville inta en mer monoteistisk profil i
Europamissionen i senare skrifter. Dio är också det vanligaste gudsnamnet i Oomoto efter
andra världskriget.

I Dek Gvidprincipoj de la Oomoto-Movado är beskrivningen av Ômotos gudsbild mycket
kortfattad. Den första ledningsprincipen är: ”Gud har skapat allt och besjälar allt i universum.
Under Guds styre är människorna bröder och deras värld är en.” När denna princip utläggs på
två sidor är det med tonvikt på människornas brödraskap. ’Gud’ beskrivs med hjälp av
begrepp hämtade från den engelske historikern Arnold J. Toynbee som absoluta ento (sv.
’absolut varande’), granda naturforto (sv. ’stor naturkraft’) och granda vivforto (sv. ’stor
livskraft’) med en förhoppning att även ateister kan acceptera ’Gud’ enligt denna definition.529

Även KIO ESTAS OOMOTO?, Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado ger en kortfattad
beskrivning av Ômotos gudsbild: ”Den verklige Guden, som han uppfattas i Ômoto är det
Stora Ursprunget530 eller hela universums Liv eller Vilja, enligt vilken allt i universum blir
skapat och beskyddat. Universums Gud är en och ensam.” I samband med att Naos och
Onisaburôs liv beskrivs i skriften kallas Usitora-no-konzin Dispirito (esp. ’Gudsande’) Izu
och Mizu kallas dock Patra Dio (esp. ’FadersGud’) respektive Patrina Dio (esp.
’ModersGud’).531

Tendensen att framhäva Ômotos monoteistiska drag på bekostnad av de polyteistiska, kan
stå i samband med förhållandet att de rörelser som blev populärast i Japan efter andra

                                                
523 DV 101.
524 DV 83. Orden inom parentes i citat ur DV är kommentarer i 1997:års utgåva som inte återfinns i den japanska
grundtexten.
525 DV 107.
526 DV 104-105.
527 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924).
528 Kio estas Oomoto?, 5a eldono (Kameoka, Oomoto Centra Oficejo, 1933).
529 Dek Gvidprincipoj…, s. 3-5.
530 Lägg märke till att Ômoto betyder just ’stort ursprung’, den beteckning som här ges åt Gud.
531 Eizo ITOO, KIO ESTAS OOMOTO?, Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado (Kameoka: Oomoto, 1985?), s. 1-
4.
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världskriget var rörelser av monoteistisk typ, alltså sådana som liknade den religion som
krigets segrare hade.532

När Diaj Vojsignoj och Diaj Revelacioj gavs ut 1997 respektive 1999 hade en
omsvängning skett på denna punkt. Gudaläran beskrivs klart och systematiskt. 533

”I Ômoto har följande gudar gudomligförklarats:
grundGuden över hela universum (MästarGUDEN), himlens härskande Gud,
Anden Izu eller Guden Kunitokotati som är jordens härskare,
Anden Mizu eller Guden Toyokumonuno,
och många andra goda gudar.
Till dessa ber Ômoto med det allmänna namnet ”Ômoto-sume-ômikami”.534

Efterskriften till Diaj Revelacioj utvecklar en gammal tanke inom Ômoto, som också före-
kommer i andra nya religioner i Japan: att man förenar monoteism, panteism och polyteism:

”Ômotos gudsbild är inte monoteistisk som kristendomen, inte heller panteistisk som buddhismen, inte heller
polyteistisk som hinduismen eller shintoismen; den hör inte till någon av de tre klasserna, utan sammanfattar
och omfattar dem: en både monoteistisk och polyteistisk och panteistisk gudsbild. Detta beror på att Ômotos
gudsbild kommer från gammal japansk shintoism, och dessutom har en ny, vid och harmonisk Gudomlig
uppenbarelse med världsvitt synfält gjort den mer fullständig.”
(1) Monoteism. ”Ômoto dyrkar den yttersta existensen som är det stora världsalltets skapare eller orsaksande,
som den ende Guden, den fullkomlige och överste, på samma sätt som monoteismen. Denne Gud är det stora
ursprunget till ande, kraft och kropp (materia) och äger en gränslös och fullkomlig prägel, utan slut och utan
början; vad gäller tid, genomtränger Gud det förflutna, nuet och framtiden; vad gäller rymd, vakar Gud över
och styr över de materiella och andliga världarna i enhet (förening). I Ômoto kallas denne Gud ’GUD
Ôkunitokotati’ eller ’GUD Amenominakanusi’ (---) I denna bok uppenbarar sig Gud, enligt Hudesakis och
eller Grunderskans uttryckssätt under mycket enkla namn, t.ex. ’himmelens och jordens ursprunglige GUD’,
’världens ursprunglige GUD’.
(a) Panteism. ”GUDEN Ôkunitokotati (senare MästarGUDEN), som är en enda och fullkomlig, är en
RotGud, som har skapat hela världsalltet och fått alla varelser att växa. Enligt vanlig kristendom är Gud och
varelser i naturen i grund och botten olika sinsemellan, och mellan skapare och skapelse finns en klar
åtskillnad, och den erkänner således inte den Gudomliga förbindelsen mellan dem. Enligt Ômoto, finns det
en obrytbar Gudomlig förbindelse mellan skapare och det skapade. Enligt Ômoto, finns utsträckningen av
skaparens hjärta (prägeln av Guds vishet och kärlek) kvar också i de skapade varelserna. I Ômoto ser man
nämligen att denne Gud är en del av det stora världsalltet och samtidigt uppfyller hans prägel hela
världsalltet, och att varje varelse är en uppenbarelseform av denne Gud, på samma sätt som panteismen. I
motsats till panteismen, anser inte Ômoto att varje varelse är MästarGUDEN själv. Som en av Ômotos heliga
skrifter säger att ’varje varelse finns i Guds famn’, är MästarGUDEN en gränslös och fullkomlig varelse,
som inte bara finns i alla varelser, utan också utanför dem. Trots att alla varelser är uppfyllda av
MästarGUDENs prägel, är deras Gudomligheter inte ensartade, eftersom Han har utrustat människorna med
högre andlighet än andra djur; och växter och mineraler med än glesare andlighet.”
(b) Polyteism. ”Vidare delade MästarGUDEN kärleken, visheten och kraften som fanns i den gränslösa och
fullkomliga anden, och åstadkom obegränsat många delgudar med särprägel. De åtskilda delarna av Hans
stora ande tar gestalt som oräkneligt många gudar. MästarGUDENS omedelbara del-ande delar sig och föder
gudar och dessa gudar föder vidare sina del-andar, d.v.s. obegränsat många gudar. Till dessa oräkneliga
delgudar, från överordnade till underordnade, ger MästarGUDEN ett avgränsat verksamhets-fält och en
mängd uppgifter. Därför styrs det vidsträckta världsalltet systematiskt och i god ordning. Om vi jämför detta
med en människokropp, liknar det förhållandet mellan helheten och delarna. (---) Så härskar Han i enhet över
hela världsalltet och fortsätter i evighet det heliga arbetet med att skapa och utveckla.
Om vi sammanfattar de ovanstående paragraferna a, b, c, kan vi säga: när vi ser sammanhanget av Mästar-
GUDENS funktion, är Han en enda; men när vi ser på den med urskiljning, blir Han många gudar; när vi ser

                                                
532 Tina Hamrin, Dansreligionen…, s. 99.
533 Förordet i DV ger i det stora hela samma budskap som den något större efterskriften i DR. DV citeras när den
avviker från DR.
534 DR, s. 227.
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på Honom som en dold karaktär, blir han  panteistisk. (---) Allt detta är alltså för Ômoto inte bara en gudsbild
utan en verklig världsbild (esp. figuro de la universo).” 535

Sedan tidigt har tendenser funnit till att typografiskt göra åtskillnad mellan gudar på olika
nivåer genom att använda (Dio) eller avstå från (dio) versal i texter.536 I såväl själva texten
som i efterskriften i 1999:års utgåva av Diaj Revelacioj har till slut ett konsekvent skrivsätt
införts för att skilja de olika nivåerna av gudar från varandra:

”I fallet ’GUD’ med versaler, syftar den nödvändigtvis på MästarGUDEN, hela världsalltets skapare, även
om det finns några epitet före eller efter ordet, ”Gud” med inledande versal syftar på de härskande Gudarna
över himlen och jorden; ’gud’ med gemena syftar på andra grengudar (änglar) på jorden.” 537

En annan gudsbeteckning som är vanlig inom Ômoto är Ômoto-sume-ômikami. Detta är det
vanligaste tilltalsordet till Gud som används när omotoisterna ber till GUD Amenominakanu-
si, Gud Usitora och Gud Hituzisaru.

Ett viktigt begrepp inom Ômoto är ”gudomligförklarande”, som jag valt som översättning
för esperanto-uttrycket ensanktejigo. Detta innebär att Ômotos andliga ledare ber framför ett
altare och skriver en guds namn på en ren träbit eller på ett papper. På detta sätt ber hon en
Gud att komma in i helgedomen och slå sig till ro där för att ta emot formell och informell
kult. Sedan Ômoto grundades tillåter Gud enbart Ômotos andliga ledare att utföra denna
handling. Sedan gudsnamnet skrivits ner placeras kultobjektet cermoniellt i en helgedom eller
i ett ”kapell” på en omotoists hemaltare.538

5.2 Usitora-no-konzin eller Kunitokotati

Den gud som uppenbarade sig för DEGUTI Nao, Usitora-no-konzin (sv. Nordösterns
metallgud), var från början en taoistisk kalendergud, som är hämtad från den kinesiska yin-
och-yang-läran. Han återfinns inte i de klassiska japanska shintoskrifterna. I folkreligionen
förbands han med olycka, fattigdom, sjukdom, straff och död. Inom Konkô-kyô, som Nao
under en tid var verksam i, hade Konzin fått en helt annan roll: den gränslöst kärleksfulle
guden,539 vilket påminner om den funktion han fått inom Ômoto.

En jämförelse hur Usitora-no-konzins namn översätts till esperanto i olika översättningar
av den första av Naos uppenbarelser från Ômoto-sin’yu 1 ger följande resultat:
1924 Uŝitora-no-Konĵin (Kunitokotaĉi-no-Mikoto)540

1965 Dia Regado (sv. ’Guds styre’). Senare i texten ersätts mi (esp. ’jag’) med Prapatra
Dio de la Mondo (esp. ’Världens FörfadersGud’).541

1999 Dio Uŝitora1 (Fotnotsreferens vid gudsnamnet som hänvisar till en fotnot, som
hänvisar vidare till efterskriften.)542

                                                
535 DR, s. 217-221.
536 Detta gäller bland annat Dek Gvidprincipoj de la Oomoto-Movado, kun la komentoj de Jasuo Sakurai. I denna
bok skrivs Dio (esp. ’Gud’) med versal, men när det sägs att människan är en levande gud, skrivs ordet ’gud’
dio, alltså med gemen (minuskel).
537 DR, s. 227.
538 Mina inlämnade frågor besvarade av SAITÔ Hirosi, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
539 Ulrich Lins, Die Ômoto-Bewegung…, s. 21.
540 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 4-5.
541 Hideo Haga, Filoj de Dio, Adorantoj de Dio (Kameoka: Eldonejo de Tensei-ŝa, 1963), s. 254; Kvinteto…, s.
11.
542 DR 1.
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Den högste GUDen (GUD)

Styrande Gudar på himlen och på jorden (Gud)

Andra gudar (gud)

Gudar som nämns i de heliga skrifterna och/eller har upptagits i Ômotos panteon genom att
den andliga ledaren skrivit gudens namn på en träplatta som placerats i en helgedom. Här
återfinns även framstående missionärer och esperantos skapare L.L. Zamenhof.

Ôkunitokotati
Amenominakanusi

Nao

Kvinna med
manlig själ

Ônisaburô

Man med
kvinnlig själ

Ômoto-sume-ômikami

Namn som används vid
bön till de tre första och
till andra goda gudar.

Ômotos
system av gudar
(Förenklat)

Usitora(-no-konzin)
Kunitokotati(-no-Mikoto)

Hituzisaru
Toyokumonuno
Susanoo
Miroku/Maitreya

Izu-funktionen
(Yang, yo)

Mizu-funktionen
(Yin, in)



123

Diaj Vojsignoj ger en kort beskrivning av Kunitokotati:

”Guden Kunitokotati (även kallad Gud Usitora, som besatte Grunderskan DEGUTI Nao) är överhuvud för
Takaamahara (Guds rike). Han är den Gud, som förlåter alla himmelens och jordens synder. Hans andekropp
är förfader för världen och han är den mest överordnade och förnäme Guden. Guden Kunitokotatis ande är
Izus ande.”543

I efterskriften till Diaj Revelacioj beskrivs Guden Usitora som ”en direkt delande av GUD
Ôkunitokotati” och som:

”jordens härskare, [som] har skapat jordklotet och fått allt levande att växa; den här Guden kallas Guden
Kunitokotati i vårt lands myter. Den här Guden har verkat med högsta möjliga godhet, stränghet och kärlek
under miljarder år sedan början av jordens skapelse. Han har genomlevt många svårigheter och lidanden, då
han danade jorden, som vi nu ser, och lät människor, djur och växter växa upp. Följaktligen är denne Gud
den verklige Gud fader inte bara för mänskligheten, utan också för varje varelse på jorden; alltså kan man
säga, att mänskligheten varje dag lever i denne Guds nåd.

Enligt Hudesaki, insatte denne Gud i den Gudomliga forntiden efter jordens danande 12 landshärskar-
gudar och under dessa också 12 statsminister-gudar och styrde världen i enhet; och han blev mycket
respekterad som en Gud, så mäktig, att det i världsalltet inte finns någon som är hans like och så att till och
med fåglar faller av rädsla i flykten; så kom han med guldåldern till världen, under vilken alla varelser levde i
samstämmighet och glädje.

Med tidens gång, vande sig dock många gudar med Hans gunst; de blev lata, de blev ansatta av dåliga
eller onda andar, och började att frukta Guden Kunitokotatis makt. Som en följd av detta stängde de, genom
olika stämplingar och genom mångas kraft, in honom i landet Japan, i riktningen usitora (nordost) på jorden
under tiotals miljoner år. Efter sin tronavsägelse vaktade Guden Kunitokotati världen i hemlighet för att inte
låta den gå under. Guden Usitora är alltså ett annat namn, som kommer från denna tilldragelse. (---)

Men, under det att denne Gud förblev förvisad, skapade många gudar, som följde materialismen,
oordning i världen och gjorde världen egennyttig och fylld av våld. Till slut föll världen ned i ett sådant
farligt tillstånd, att om en sådant tillstånd skulle vara länge, så skulle världen bli likadan som det tidigare
gyttjiga havet och människans säd skulle förintas och inte bara mänskligheten utan också alla varelser skulle
gå under. År 1892, bröt denne Gud till slut den långa tystnaden från sitt ensamma liv och framträdde åter
genom Grundaren DEGUTI Naos kropp, som härskaren över det Gudomliga jordiska riket. Så började han
sitt heliga arbete för att från grunden riva ned och återuppbygga världen. Så föddes Ômoto. (---)
I Ômoto kallar man Guden Kunitokotati varje varelses fader-Gud.” 544

Samma verk förklarar varför Kunitokotati eller jordguden uppmärksammas av så få
religioner:

”De religioner som funnits tills nu har enbart beskrivit ”HimmelsGuden”, men mycket få läror, har förklarat
”JordGuden”. Detta verkar vara en symbol för att Guden Kunitokotati, jordens Härskare, under en obegränsat
lång tid levt som eremit.”545

Usitora förknippas alltså i Ômotos undervisning just med sin uppenbarelse för Nao. Det sägs
att Nao har en kvinnokropp men en manssjäl:

”Anden Izus stöttepelare med kvinnokropp och manssjäl, i vilken Guden Usitoras ande eller Guden
Kunitokotati bor, kommer att sätta slut för förvirringen i världen. Om inte, kommer världen inte att styras väl
för alltid.”546

                                                
543 DV 114-115a.
544 DR, s. 207-209.
545 DR, s. 209.
546 DR 610. Se även DR 614
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1924 beskrivs Nao i Oomoto, la nova spirita movado som att ”en icke läskunnig Skaperska547

[av Ômoto] föddes och förbereddes, för att hon skulle vara livskapell för den helige Guden
Kunitokotati-no-Mikoto, som är Jordövergud”:548

”I slutet av sitt liv var ju Skaperskan fylld av Gud: hennes hår var vitt som snö, och hennes hud lyste som
marmor. Runt hennes kropp kunde man beundra en gloria. På grund av detta såg hon än mer helig ut.”549

I Oomoto Internacia beskriver NISIMURA Nao med termer som leder tankarna till Johannes
döparen:

”Ômotos skapare profeterade om Messias ankomst, hon förkunnade att guds rike skulle komma, och
bemödade sig för det, under det att hon utstod alla slags bedrövelser och lidande, och döpte personer med
vatten, väntande på Kristi återkomst.

Sex år väntande skaperskan till dess hon för första gången mötte den nuvarande huvudledaren för Ômoto-
rörelsen.

Alla tidigare religioner har haft en sträng, stel, oböjlig karaktär, samma karaktär hade också DEGUTI
Naos lära.”550

1933 beskrivs Nao i Kio estas Oomoto?, under rubriken ”Profetissan”:

”Redan som helt ung, var Grundaren ovanlig; hon hade stor visdom och ovanliga vanor; hon gjorde ofta
förutsägelser om framtiden, och talade om Gud. När hon tjänade i ett främmande hus, fullgjorde hon sina
plikter mycket ärligt, vilket behagade hennes herre. Hon brukade säga till sina närmaste, att Gud är allt och
alltid och att Han vet allt, som människorna gör.” ”Man skulle kunna säga att den heliga kvinnan aldrig åt sig
mätt, eftersom hon alltid var mycket fattig. En gång när hon frågade Gud, varför hon var ägnad att leva ett
olyckligt liv, svarade Gud: Genom lidande befriar Jag dig från synd; du måste ge mänskligheten tillräckligt
att äta, och det är därför Jag tar ifrån dig din mat.. (---) Hon gjorde oräkneliga under. En gång var en granne
sjuk och bad om hennes hjälp. När hon lade sina händer på den sjuke, föll han plötsligt till jorden med ett
vasst skrik, och i det ögonblicket blev han frisk. Kvinnans anmärkningsvärda förmåga fick henne inte på
något sätt att bli stolt, utan hon var alltid den mest perfekta förebilden av anspråkslöshet och ödmjukhet. (---)
Hon profeterade om Messias ankomst och förkunnade Guds Rikes ankomst och bemödade sig för att det
skulle förverkligas. Hon döpte människor med vatten och väntade Kristi återkomst under sju år. Hon var en
kvinna till kroppen men en man andligt. (---) Hennes vackra själ lämnade jorden och flög till Gud för att
fortsätta sitt heliga arbete där. Samma dag slutade det stora världskriget. Det hände 6 november 1918.” 551

På s. 29-30 i samma bok berättas det om hur Onisaburô träffar Nao för första gången och
förstod att den gud som besatt henne var Faders-Gudens Helige Ande och att hon var en stor
profetissa, samme Gud som han sett i vision under sin asketism på berget Takakuma och
Johannes döparen.552

ITÔ beskriver DEGUTI Nao, hennes liv i fattigdom och olika sorters olyckor och hennes
styrka inför prövningarna:

                                                
547 Språkbruket i detta avsnitt beror troligen på att Ômoto när boken gavs ut hade använt esperanto i enbart ett år.
Bokens anonyme författare hade ännu inte hunnit vänja sig vid esperanto, och i detta verk lyser japanskan
igenom, genom att vissa uttryck känns ovana på esperanto, vilket här återspeglas i deras översättning till
svenska. Kreintino betyder ordagrant ”Skaperska”, men syftar alltså på Ômotos grundare eller skapare, och inte
på en kvinnlig skapargud.
548 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 1.
549 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 3.
550 ”Sankta Vivo de Majstro Deguĉi”, OOI, 1-a Jaro, N-ro 1-a Januaro 1926, s. 2.
551 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 16-20.
552 För en västerlänning förefaller det märkligt att Nao samtidigt skulle kunna vara en profetissa, en gud,
Johannes döparen och dessutom besatt av en guds helige ande. Japanska religioner har inte samma behov som
västerlänningar att sortera upp företeelser i olika kategorier med vattentäta skott. För japanskt tänkesätt är det
helt rimligt att någon samtidigt kan beskrivas på ovanstående fyra sätt.
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”I denna svåra prövning blev hennes upphöjda ande allt mer härdad och finslipad, för att hon skulle var helt
och hållet lämpad att tjäna Gud som det heliga mediet.”

”Gudsanden Kunitokotati-no-Mikoto, besatte grundarinnan DEGUTI Naos kropp, under namnet Usitora-no-
konzin, och uppenbarade en reformation av världen och ett förverkligande av Maitreya-riket (Guds Fred) på
jorden.”553

5.3 Hituzisaru, Toyokumonuno, Susanoo eller Miroku/Maitreya

Diaj Vojsignoj nämner bland den högste gudens apostaser Hituzisaru, Toyokumonuno,
Susanoo eller Maitreya, som i Ômotos strukturerade teologi kommer att anses vara en och
samme gud. Man tar avstånd från den gängse uppfattningen i shinto att Susanoo skulle ha
orsakat svårigheter för andra gudar. I Onisaburô bor Hituzisarus eller Maitreyas ande:

”I denna värld, gömde sig Guden Maitreyas Ande på ön Kamisima554; Guden Hituzisaru, som bor i UEDA
Kisaburô, är Guden Maitreyas Ande. Jag har alltså förmått honom att fullgöra ett viktigt arbete.”555

”I forntiden, uppträdde Mizus Ande, även kallad Guden Susanoo, som frälsare i den här världen. Och han bar
ensam himmelens och jordens olika synder. Och han frälste världen. Att anse Guden Susanoo vara grym
(enligt japansk mytologi) är ju syndigt och ofromt. Detta är Guden, som också nu alltjämt frälser människor
ur olyckor. Denne Guden friköper människor, tar på sig deras synder, hur allvarliga de än är.”556

I efterskriften till Diaj Revelacioj skrivs det:

”Guden Hituzisaru innebär Anden Mizu eller Guden Toyokumonuno, som är Gudahustrun och medhjälpare
till Guden Usitora eller Guden Kunitokotati. Hituzisaru betyder väderstrecket sydväst och är namnet, som
enligt historien gavs, då Guden Usitora avgick, och då denna Gud stängde in sig i riktningen sydväst.

Guden Hituzisaru eller Guden Toyokumonuno är inte bara Guden Usitoras Gudahustru, utan också en
helig stöttepelare när HimmelsGuden uppträder på jorden, vilket är den jordiska uppenbarelseformen av
HimmelsGuden (även kallad Guden Maitreya.) Detta förklarar orsaken, att man inom Ômoto dyrkar
Mästaren Onisaburô som en uppenbarelseform av Guden Maitreya.” 557

Guden Hituzisaru besatte Mästaren DEGUTI Onisaburô, och kallas i Ômoto moderGuden.558

Guden Maitreya härskar i himlen, på samma sätt som Guden Usitora härskar på jorden.559

5.4 Andra gudar

I efterskriften till Diaj Revelacioj kallas de gudar, som avgick tillsammans med Guden
Usitora och genomlevde svårigheter och lidanden, ”gudar, som förblir i elände i nedre delen
av världen”; under det att de gudar som var fräcka nog att styra världen med egennyttiga
våldsmedel och materialism, i främsta ledet i världen, samtidigt som Guden Usitora var
förvisad, kallas ”gudar, stående i främsta ledet i världen”. 560

I samma verk liknas dessa gudars uppträdande med barn i trotsåldern:

                                                
553 Eizo ITOO, ”KIO ESTAS OOMOTO?, Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado” (Kameoka: Oomoto, 1985?), s.
2-3.
554 Kamisima är en isolerad ö i Seto-havet.
555 DR 753.
556 DV 111.
557 DR, s. 223-224.
558 DR, s. 208.
559 DR 738.
560 DR, s. 208-209.
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”I barndomen kommer varje människa i den så kallade trotsåldern, när hon gör motstånd mot sina föräldrar,
och envisas med att vara självständig; de oförnuftiga handlingar, som de gudar, som drev Guden Kunitokotati
till att avgå, gjorde, är mycket lika sådana som en sådan pojke gjort. Jordgudarna avsatte jordens Härskare,
styrde fritt över världen, och drev in världen i en återvändsgränd - allt detta kanske är ett stadium i deras
utveckling: det var nödvändigt att på så sätt korrigera deras mycket starka jag.”561

Efterskriften till Diaj Revelacioj nämner också andra typer av lägre gudar:

”’Goda gudar’ i den här boken är ett uttryck som omfattar olika änglar och himmelska väsenden i Guds rike,
vilka är delandar av MästarGUDEN, och ’onda gudar’ innebär andar, som hör till kretsen av onda gudar eller till
helvetet. I den synliga världen, uppenbarar sig dessa onda gudar, i de flesta fallen i täck gestalt, och låtsas vara
en intellektuell, en vetenskapsman, en god människa el. dyl., istället för i ett frånstötande yttre och med ett
frånstötande uppförande. Om de onda gudarna skulle uppträda i den synliga världen i ett uppenbart avskyvärt
yttre, skulle människor genast misstänka dem och lätt undvika dem; då skulle de inte kunna lura människorna,
och inte heller lyckas med det som de föresatt sig. Detta är orsaken till deras förvandling.

Till och med onda gudar har till och med tidigare varit människoandar, men de har urartat och antagit ett
sådant tillstånd. De kan trots detta återkomma till sitt tidigare tillstånd, om de förändrar sina hjärtan.

I den här boken [Diaj Revelacioj] används ofta uttrycket ’vaktgudar’. Detta ord syftar på många gudar i den
andliga världen, vilka vaktar ett land, ett område, eller en människa. Människorna har utan undantag var sin
vaktgud. Eftersom de flesta vaktgudarna nu har blivit onda, uppmanar Gud dem ofta att ’ändra’ sina hjärtan.” 562

Vid ett samtal med företrädare för Ômoto 2001 angav dessa att det inte är meningsfullt att
räkna upp namnen på några av dessa gudar, eftersom de är så många. Man bekräftade att vissa
förfäder blir gudar sedan de dött. Esperantos skapare Ludvig Lazar Zamenhof är ett exempel
på en människa vars ande anses vara en gud inom Ômoto. Han gudomligförklarades redan 1
juli 1924.563 Zamenhofs ande, liksom tidigare Ômoto-missionärers, dyrkas i kapellet Senrei-
sya i Kameoka. Den dyrkan som tillkommer dessa är inte samma sak som bön till förfäder,
utan bön till en typ av gudar.564 Exempel på bön riktad till Zamenhof återfinns även i
trycksaker på esperanto. Till femtioårsminnnet av Zamenhofs död, publicerade Oomoto en
artikel i form av en bön för att hylla Zamenhofs själ. Artikeln inleds med en genomgång av
onda och goda händelser i världen sedan Zamenhofs död. Därefter riktar sig författaren till
honom:

”Under femtio år har vi ju genomlevt många svårigheter, till och med de mest hjärtskärande, men vi har stått ut
med allt. Och det var Du, mästarens själ, Zamenhofs ande, som alltid med kärlek ledde oss när vi uthärdade.
Käre mästare, Du dog kroppsligt för femtio år sedan, men du dör aldrig i vårt minne. Inte bara i vårt minne, utan
också i den andliga världen lever du verkligen i evighet, enligt vår fasta tro.

Tag emot vårt uppriktiga tack för din underbara uppfinning, som Du har gett till oss, till mänskligheten. Tag
emot vår hjärtliga respekt för de undersköna ’förebilder’ som Du visat, genom hela livet, inte bara som språkets
upphovsman, utan också som den mest människoälskande människan; inte bara som någon slags idealist, utan
också som en realist i ordets vackra betydelse, eftersom Du alltid sökte och fann konkreta, verkliga medel för att
förverkliga idealet.

Mästarens allra mest ädla själ, var i frid och lycka i Guds ära och hjälp alltid oss, så att vi esperantister och
homaranister i hela världen, dina lärjungar och barn, samarbetar harmoniskt och effektivt, och använder varje
möjligt tillfälle och medel, aldrig tappar modet eller entusiasmen, utan alltid på jorden fromt lyssnar på din röst
från himlen.”565

I samband med 72-a Universala Kongreso de Esperanto¸1987, besökte ITÔ Eizo L.L.
Zamenhofs grav, där han offrade te. En teskål tillverkad av Onisaburô, och en tekanna
                                                
561 DR s. 209.
562 DR s. 226-227.
563 E. ITOO…, Kvindek…, s. 8.
564 Mina inlämnade frågor besvarade av SAITÔ Hirosi, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
565 E. ITOO, ”Omaĝe al la animo de Zamenhof ĉe 50-a datoreveno de lia morto”, OO, 29-a Jaro, N-ro 321-322,
1967, Mar-Apr., s. 1-2.
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tillverkad av DEGUTI Hisae användes. ITÔ var iklädd Hidemarus haori (ett slags kimono).
Efter teoffret höglästes hyllningsord till L.L. Zamenhofs själ:

”I DEGUTI Onisaburôs, Naohis och Hidemarus och alla omotoisters namn, uttrycker jag de mest uppriktiga
känslor av tack och vördnad till Dig för esperanto, din beundransvärda uppfinning.

Du föddes i Biełostok för 128 år sedan. Språkförbistringens olycka i staden visade sig vara ett lyckligt motiv
för framväxten av ditt unika geni.

Du inte bara skapade det perfekta internationella språket, utan offrade hela ditt liv för att försäkra Dig om att
den heliga saken skulle segra, utan att lägga undan någon privat vinst för dig själv.

Jag tror, att Du njuter en passande plats i Himmelen, under Guds särskilda nåd, som ett av de mest
vördnadsvärda helgonen.

Lovat vare Ludvig Lazar Zamenhofs vackra namn i evighet, han som var en son av Biełostok och en son av
mänskligheten – inte en son, utan en far för den nya mänskligheten!

Jag gläds att informera dig, att vår strävan efter interreligiöst samarbete går framåt, så som Du på din tid hade
en liknande önskan. Jag gratulerar dig ur hjärtat, att nu 6000 meningsfränder från de mest skilda delar av världen
nu har samlats till kongress för att fira esperantos hundraårsjubileum som en glänsande fest.

Vi kommer aldrig att glömma din försäkran om esperantismens inre idé, utan kommer troget att ärva ditt
hjärta, nämligen ren universell kärlek för alla folk på jorden.
Skydda och led oss från Himmelen!”566

5.5 Sammanfattning

Ômotos gudsbild utgår från det japanska kami som har ett bredare betydelsefält än det
svenska ’gud’. En viktig tendens som så småningom växer fram i Ômotos teologi är en
önskan att förena olika religioners gudsbilder. Usitora som uppenbarar sig för DEGUTI Nao
får med tiden plats i ett panteon, där gudarna indelas i tre nivåer, nämligen:
(1) den högste GUDen;
(2) styrande Gudar på himlen och på jorden;
(3) andra gudar.

Gudsnamn från klassisk shinto, buddhism och taoism associeras med varandra och
samordnas så att å ena sidan Usitora och Kunitokotati beskrivs som en och samma gud i Izu-
systemet (yang, yo) och å andra sidan Hituzisaru, Toyokumonuno, Susanoo och
Miroku/Maitreya beskrivs som en och samma gud i Mizu-systemet (yin, in).

Ômoto avstår dock från att beskriva sin gudsbild i propagandaskrifterna från 1925-1935.
De citat ur de heliga skrifterna som publiceras, utläggs inte, utan får stå okommenterade. En
trolig orsak är att man visste att västerlänningar i allmänhet hade mycket svårt att acceptera
polyteism, och att man därför inte ville utveckla sin gudsbild alltför mycket. Oomoto, La nova
Spirita Movado567 från 1924 nämner dock gudsnamn som Usitora-no-konzin och Kunitokotati-
no-Mikoto utan att för den skull utlägga någon polyteistisk teologi, under det att Kio estas
Oomoto?568 från 1933 genomgående använder ordet Dio (sv. ’Gud’). Detta kan tyda på att
man mött kritik mot polyteism bland dem som läst den förstnämnda skriften, och därför ville
inta en monoteistisk profil i västmissionens senare skrifter. Dio är också det vanligaste
gudsnamnet i Oomoto efter andra världskriget.

Inte förrän i efterskrifterna i de heliga skrifterna som började utkomma på esperanto 1997
beskrivs gudsbildens polyteistiska aspekter noggrant, samtidigt som man betonar att
gudsbilden är såväl monoteistisk som panteistisk och polyteistisk. I dessa framgår det att
Ômoto delar in sina gudar i tre olika grupper, för vilka ordet ”gud” skrivs på olika sätt: GUD,
Gud resp. gud.

                                                
566 ITÔ Eizo, ”Laŭdata eterne estu la bela nomo Ludoviko Lazaro Zamenhof! Varsovio post 28 jaroj”, OO, 1987,
jul.-dec., s. 11.
567 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924).
568 Kio estas Oomoto? 5a eldono (Kameoka, Oomoto Centra Oficejo, 1933).
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GUD är skaparen Ôkunitokotati eller Amenominakanusi. Denne har avspjälkat sig själv i
två Gudar, nämligen himmelsguden Usitora eller Kunitokotati samt jordgudinnan Hituzisaru
eller Toyokumonuno, vilka i sin tur genom andarna Izu respektive Mizu tagit gestalt i Nao
respektive Onisaburô.

Vid sidan om dessa finns en tredje grupp lägre gudar. Dessa har en undanskymd roll i
Ômotos mission i väst. Bland dessa återfinns bl.a. avlidna missionärer och esperantos skapare
Ludvig Lazar Zamenhof.

För de tre förstnämnda finns även namnet Ômoto-sume-ômikami, som används vid bön till
de tre förstnämnda.
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6 Människosyn

6.1 Guds skapelse

Gud har skapat människorna och alla andra varelser och blandat både gott och ont i dem, för
att människorna skall vara tvungna att vända sig till Gud för att få del av hans kraft:

”Gud skapar alltid varje enskild sak enligt sitt eget sätt (med kombination av gott och ont), därför innehåller
skapelsen oundvikligen en blandning av gott och ont, vackert och fult. I världen finns det ofta en sådan
människa, som frågar sig, varför Gud inte bara skapade gott, utan också ont. Men, om en människa är god
eller ond, allt beror på Guds kriterium. Därför måste en människa vända sig till Guds väg och ta emot Guds
kraft.”569

Uttrycket jaŝiro de Dio (sv. ’Guds helgedom’) används som en beteckning för människans
kropp. Människor bygger helgedomar för att ära Gud. En Gudsande besätter en människas
kropp, och kan genomdriva sin vilja i den om den mänskliga själen är ren.

Även den fjärde ledaren DEGUTI Kiyoko betonar att människan är ett Guds barn och en
”Guds helgedom”, samt att människan kommer från Gud. Hon menar vidare att det står
skrivet att människan kan bli en gud eller en djävul beroende på sin hjärthållning och att det
finns en stor möjlighet i detta. Hon föds vacker, eftersom hennes själ kommer från Gud, men
hon kan bli lastbar genom att ”doppas” i det onda. Människor föds till familje- och
samhällsliv i den materiella världen för att genomgå uppfostran.570

6.2 Ande och kropp

Kio estas Oomoto? framhäver människan som den främsta varelsen. Tydligen har förhållandet
att människan är den enda varelse som bryter mot ’själ-över-kropps-läran’ (se sid. 133), inte
rubbat på förhållandet att människan har en särställning. Hur har då Ômoto kommit fram till
att människan har denna särställning? Man konstaterar att människans ande är mer komplett,
och att hennes själ är mer mystisk och komplicerad än andra varelsers, och drar så slutsatsen
att det är därför människan framvisar förmågor högt över andra varelser:

”Människan består av en harmoni mellan två personligheter, nämligen, ’anden’, som har den mest kompletta
egenskapen i jämförelse med andra varelser, och ’kroppen’, som också har den mest mystiska och
komplicerade funktionen; följaktligen är hon den mest perfekta treeniga varelsen, som kan framvisa förmågor
högt över andra varelser. Med andra ord är hon den mest felfria miniatyren av Universum eller av Guds
uppenbarelse.” 571

Den annars så positiva inställningen till vetenskapen modifieras här. Vetenskapen kan inte
förstå människan, eftersom den bara undersöker henne till hälften, enbart den kroppsliga
sidan:

”För att förstå, på vilket sätt de mystiska hjärtfunktionerna och de komplicerade livsfenomenen äger rum, är
det nödvändigt att först känna till de huvudsakliga dragen i människans struktur. Vetenskapen av i dag, som
har kunnat undersöka detta enbart begränsat till den kroppsliga sidan, det är enbart till hälften, har inte på
något sätt rätt att göra anspråk på att förstå den helt och hållet. Ovillkorligen nödvändig är undersökning av
anden, för denna är mästare i förhållande till kroppen, eller människans chef. Sammanfattningsvis är
människan själv en ande; kroppen är bara kläder gjorda av materia, som är nödvändiga för livet i den

                                                
569 DV 103.
570 DEGUĈI Kijoko, ”Kora ’Elpurigado’”, OO, 434, 1992, s. 11.
571 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 58.
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materiella världen, men som genast läggs bort i den andliga världen efter döden. Så länge man inte studerar
anden i grunden, så länge kan man absolut inte uppnå verklig förståelse vare sig om människans struktur eller
funktion. (---)

Människans ande är en del av Guds ande. Den består av fyra karaktärer, nämligen, mod, innerlighet,
vishet och kärlek, som alla leds av en huvudande, som är ett individobjekt, som är människans chef. Tack
vare det, att den formar sig av ande, och inte av materia, kan den inte bara handla fritt, utan också helt och
hållet skilja sig från kroppen, det är, den fortsätter sitt handlande, helt och hållet med samma egenskaper som
under livet i kroppen.”572

Man modifierar också snart sitt uttalande om att vetenskapen enbart studerar kroppen, med att
det finns psikistoj573 och vetenskapsmän som studerar anden:

”Om andens existens är det onödigt att argumentera, eftersom många psikistoj och vetenskapsmän i världen
överväger ta den i beaktande inte bara subjektivt, utan också objektivt och förklarar i någon grad även
tillståndet i den andliga världen. De uttrycker den här nya upptäckten, som inte tillhör någon av de tre
substanserna, den fasta, den mjuka och den flytande, med namnet ”den fjärde substansen”. De till och med
vidgar forskningen, och antar att det finns en femte och sjätte substans o.s.v.

Eftersom anden hör till den andliga världen, har den många karaktäristika över lagarna i den reella
världen. De följande är de mest anmärkningsvärda jämfört med kroppen.

Anden kan handla över tid och rum. Att det i den andliga världen inte finns någon tygel av tid och rum,
om det vittnar utan undantag alla framstående forskare i det ämnet.

Anden kan dela sig fritt; den kan visa hela sin figur samtidigt på olika platser. Ju högre klass den är av,
desto friare kan den dela sig; följaktligen kan den visa desto fler av sina figurer samtidigt.

Anden har också, liksom människorna i den reella världen, sinnesorgan, med vilka den kan uppfatta
företeelser runt om kring fritt. Dess sinnesorgan är dock giltiga enbart för företeelser i den andliga världen,
och inte alls för dem i den reella världen. Andens ögon kan enbart uppfatta ljus i den andliga världen, som är
det ljus som strålar ut från Huvudgudens karaktär. Eftersom det här ljuset får inte bara andens synsinne, utan
också dess karaktär att fungera, är det så att ju mer av det som en ande får i sig, desto mer höjs och förstoras
dess vishet och intelligens, och följaktligen kan den uppfatta företeelser i den andliga världen desto vidare
och djupare. Hela den sfär, som får ljus och värme från solen, är den reella världen, och eftersom solens ljus
inte kan uppfattas av anden, är den reella världens företeelser inte begripliga för anden, utan hjälp av någon
förmedlare.

Andens drag och figur, över huvud taget andens utseende, bestäms av om dess hjärttillstånd är rättvist
eller orättvist, gott eller ont, klokt eller oklokt, och förändras enligt dess känslorörelser (glädje, vrede,
grämelse o.s.v.), så att en och samma ande ibland visar sig förändrad till oigenkännlighet. Under det att
kroppen har en fastställd figur, är anden helt odefinierad. Idéer och känslor uppenbarar sig genast och
omedelbart i ande-kroppen, som skuggan följer materien. Man kan verkligen säga att idéer och känslor själva
är dragen och figuren, så att den mänskliga anden absolut inte kan förställa sin karaktär i andevärlden. Det är
därför man inte kan ljuga om sitt hjärta inför Gud. Man kan tänka på att också figuren och dragen på en reell
människa också förändras i någon mån efter känslor och idéer, så att man kan dra slutsatser om andens
karaktär.”574

Ômoto hänvisar gärna till spirito-scienco (sv. ’ande-vetenskap’) med vilket man syftar på
spiritismen och menar att denna kommit fram till följande resultat:

 ”(1) En ande bor i den mänskliga kroppen.
(2) Anden lever efter den mänskliga kroppens död.
(3) Kommunikation mellan den andliga världen och den mänskliga världen är möjlig.
(4) En död människas ande kan äga en människa som lever på jorden och styra henne.
(5) En andes inflytande medför märkliga företeelser, av olika typ.”575

                                                
572 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 58-59.
573 Psikisto (flertal: psikistoj) är inte något allmänt accepterat ord på esperanto. Troligen syftar författaren på
”psykolog” eller ”psykiater”.
574 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 59-61.
575 Eizo ITOO, ”Paĝoj de Spiritualismo”, OOI, Aŭgusto-Septembro 1933, s. 26.
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Människan har i sin ande en funktion, nämligen egoismen, som är nödvändig för att hålla
kroppen vid liv. Denna kallas även vice vaktgud eller yttre ande. Människan har också en
annan funktion, rättvis vaktgud, som kämpar mot egoismens dåliga sidor.

Dessa två motsatta vaktgudar, samt goda andar från Himlen och onda andar från Helvetet
skapar en jämvikt i människan, så att hon står mellan Himmel och Helvete med böjelse för
båda. På grund av denna jämvikt uppstår viljans frihet, som människan har till skillnad från
djuren och växterna. Den fria viljan är viktig:576

”Tack vare viljans frihet kan hon skilja gott från ont, orätt från rätt, och på så sätt kan hon vända sig till det
goda, lämna det onda, utveckla det goda i sig själv, ha gott inflytande på andra, o.s.v. Viljans frihet är ett
villkor för att fullgöra människans uppgift: att vara förmedlare av harmonin, med vilken Guds Företag att
spegla Himmelriket på jorden förverkligas.”577

Människor, hos vilka anden står över kroppen, kan bli ”ansvariga” och på så sätt bli
”förvaltare för världen”. En tredje själslig funktion, förutom de två som nämnts ovan, är
’verklig vaktgud’, som inträder när anden lever i enhet med kroppen. (Se nedan.) De tre
funktionerna är inte självständiga andar, utan olika delar av samma ande. När man betraktar
dem med andligt öga, ser de dock ut som tre figurer med olika drag. (Andligt öga innebär ett
särskilt sinne, med vilket man kan se andliga figurer.)578

Vaktgudarna är alltså:
(1) ’verklig vaktgud’ (god);
(2) ’rättvis vaktgud’ (kontrollerar gott och ont) och
(3) ’vice vaktgud’ (ond).579

Många nya religioner i Japan som ofta är mycket engagerade i frågor som rör det jordiska
livet, hälsa, välgång och ett långt liv. De nya religionernas intresse för det jordiska ställer
dessa i skarp kontrast till buddhismens mer eller mindre tydliga distans till de jordiska
problemen. Till en början var också Ômoto en religion som visade stort intresse för skapandet
av ett jordiskt lyckorike. DEGUTI Nao var också en tid verksam som helbrägdagörerska.
Även DEGUTI Onisaburô var känd för att inneha helande krafter och tillämpade tidvis
handpåläggning. Ômoto har i sin mission på esperanto valt att i stället profilera sig som en
andlig rörelse. Berättelser om helande förekommer i trycksaker på esperanto, men ofta är det
människokroppens brister man intresserar sig för:

”Det finns inte något behov att säga mycket om människokroppen. Vi skall bara nämna en viktig punkt som
inte får glömmas. Det är, att kroppen, i sitt vanliga tillstånd, inte kan uppfatta angelägenheter från den
andliga världen eftersom det andliga ljuset inte kan uppfattas av kroppens sinne. (Den gör det dock genom
anden, vilket vi skall förklara senare.”580

DEGUTI Ituki redogör för Ômotos syn på människan. Människan består av två delar: den
materiella kroppen och den icke-materiella själen (esp. animo), som har en hög grad av
intellekt, känsla och vilja. Ordet spirito (sv. ’ande’) används nästan synonymt med koro (sv.
hjärta’), menso (sv. ’håg’) eller animo (sv. ’själ’). I den materiella världen är anden osynlig,
men i den andliga världen antar den en skepnad, enligt principen att tanken formar skepnaden.
En ande som har goda och vackra tankar, får en god och vacker skepnad. En inkarnation sker

                                                
576 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 69.
577 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 70.
578 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 60-71.
579 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 73.
580 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 61-62.
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genom att en ’ande-unge’ (esp. spirit-ido) som är resultatet av kärleken mellan ett par
himmelska väsenden tränger in i livmodern på en kvinna i ett jordiskt par, bor där och formas
i fostret. Efter födelsen växer den vidare som en själ. Själen får genomgå olika prövningar och
uppleva olika saker. Om den lyckas uthärda dessa prövningar som Gud har sänt, får den gå
upp till himmelriket och lämna kroppen på jorden, och lever så i himlen som ett himmelskt
väsende eller ängel. Den materiella världen är alltså en plats för förberedelse för det
himmelska livet. Det japanska ordet hito (’människa’) uttolkas som hi (’ande’) och to
(’stanna’). Alltså är en människa en plats där en ande skall stanna till.

I Ômotos lära finns också uttrycket att människan är ido de Dio (sv. ’Guds barn’). Detta
uttryck innebär att alla människor, utan åtskillnad vad gäller ras, religion, nationalitet, kön
o.s.v. är barn som fötts av Gud, med andra ord en del, avdelad av Gud. Om en människa, hur
brutal hon än varit, försöker att rena sin själ, visar sig den Gudagivna Gudomliga
karaktären.581

Ômotos starka betoning på att människan består av kropp och själ tar sig uttryck i ett starkt
engagemang mot transplantation av organ från hjärndöda människor. En pdf-fil med namnet
Estu kara la vivo al vi donacita, (sv. ’Må livet som du fått vara dig kärt’) finns sedan 1998-
1999 utlagd på internet. Den innehåller sexton A4-sidor med lättläst, rikt illustrerad
propaganda mot hjärndödsbegreppet och de transplantationer som kan utföras med detta som
grund. Materialet avslutas med formulär med texten ”NON DONOR” och en uppmaning att
man skall fylla i kortet och bära det med sig för att visa att man inte vill vara givare av organ.
Eftersom Ômoto mycket sällan går ut så aktivt och uppmanar västerlänningar att delta i
kampanjer582, innebär denna aktivitet att rörelsen måste anse att det här är en fråga av hög
prioritet. Ômoto förklarar motståndet mot hjärndödsbegreppet:

”Vi är mycket rädda för att, om till exempel en sådan synpunkt [att hjärndödsbegreppet gäller för människor
som skrivit under ett kort att de är beredda att donera organ] kommer att publiceras, det stärker tendensen att
tycka illa om livet, att se på livet och döden på ett enbart materiellt sett, och att följden blir ett nedbrytande av
hågen med anmärkningsvärd brist på religiös estetisk känsla. På plats på den medicinska praktiken skulle
också en sådan svår situation kunna inträffa, att den ’livsuppehållande behandlingen’ avbryts enligt läkarnas
dom, eller att man inte fortsätter den behandling som patientens anhöriga önskar.” 583

Ett begrepp som ofta används i Ômotos undervisning är internofluo (sv. ’inre flöde’). Det
definieras i en kommentar i Diaj vojsignoj som ”inspiration från Gud och från de högre
andarna.”584

Kio estas Oomoto? ger en mer ingående bild av det ’inre flödet’ och försöker anknyta till
vetenskapen. Kommunikationen mellan ande och kropp sköts av nerverna och blodet. Man
förnekar inte de funktioner som vetenskapen har gett de cerebrospinala och sympatiska
nervsystemen, men menar sig komplettera vetenskapens bild:

”Inre flöde. Det sympatiska nervsystemets uppgift är viktigare för varseblivningen och avkänningen av
företeelser i den andliga världen, än för administration av omedvetna (automatiska) funktioner av de inre
organen, som vetenskapen säger. För detta äger de särskilda funktioner, som man skulle kunna kalla andliga
känslor. Dess verksamhet, alltså att ta emot intryck från den andliga världen, kallar vi ’inre flöde’.

Yttre flöde. Det cerebrospinala nervsystemets handlande, alltså att varsebli och motta intryck från den
reella världen, kallar vi ’yttre flöde’.

Växelflöde. När intryck från de reella och andliga världarna, mottagna genom de yttre och inre flödena,
kommunicerar och bringas i beröring med varandra, uppstår en idé eller en känsla, i det hela ett mänskligt

                                                
581 Icuki DEGUĈI, ”La originalaj karakteroj de la Oomoto-doktrino”, OO, 1987, jan.-jun., s.8-9.
582 Ômotos tidksrift på esperanto Oomoto, är till allra största delen informativ. De fåtaliga tillfällen sedan 1980
då den uppmanat till aktiviteter är insändande av hitogata och erbjudanden att delta i ett 72-timmars projekt om
gemensam bön inom United Religions Initiative.
583 ”ESTU KARA LA VIVO AL VI DONACITA”  http://www.oomoto.or.jp/Esperanto/esBiet/index.html#pdf1
584 Kommentar under DV 118.



133

hjärta. Den här funktionen kallar vi ’växelflöde’. Och den här funktionen kompletteras genom delväxelflöden
(icke-personliga), som äger rum i alla delar av kroppen, och genom det syntetiska växelflödet (personligt),
som äger rum i hjärnan.”585

I samband med de olika flödena redogör man också för andens insida och utsida:

”Eftersom två funktioner äger rum hos människan, nämligen de inre och yttre flödena, har den mänskliga
anden också två sidor, ’insidan’ och ’utsidan’, vilka i sin tur innehåller sina ’inre’ och ’yttre’ angelägenheter.

Insidan och de inre angelägenheterna. Allt det som hör till andens vilja och idé kallar vi dess ’insida’.
Andens ’inre’ angelägenheter är olika angelägenheter i andevärlden som mottagits genom det inre flödet.
Man kan jämföra detta med ett lager. Vi antar ett lager, som är byggt av genomskinligt glas, i vilket en bärare
bär in föremål från den andliga världen. Bäraren är det inre flödet; det som burits in är de inre
angelägenheterna och det inre i lagret kallas ju den så kallade ’insidan’ hos anden. Saker som placerats vid
glasväggarna i lagret, är väl synliga; de som placerats i djupet, är inte väl synliga. Men dessa blir också
synliga, om man flyttar dem till väggarna. Sakerna i en osynlig situation är andliga viljor och idéer, med
andra ord manifestationer av hjärtat.

Utsidan och de yttre angelägenheterna. Andens ’utsida’ är andens hela yttre tillstånd, till exempel, dess
utseende, tal, rörelse o.s.v., och också ett lager för alla världsliga nöjen och kunskaper eller vetenskapliga
studier, och olika känslor som hör till de mänskliga organen. Om vi tillämpar den just citerade jämförelsen,
föreställer man sig genast, att lagret byggt av glas har förhängen runt sig, och att bäraren bär in vetenskapliga
studier, sociala händelser, seder, vanor, önskningar o.s.v. bakom dessa. Nu är bäraren det yttre flödet, de
olika världsliga förhållandena som bärs in är ’yttre angelägenheter’, och utrymmet under förhängena är
andens ’utsida’.

I många fall uppträder inte insidan på grund av hinder utifrån. Tillståndet, i vilket man tillfredsställer
behov genom några yttre angelägenheter, och bär in dem bakom förhängena, alltså till ’utsidan’, kallar vi
’människohjärtad’ eller ’kroppshjärtad’ i jämförelse med gudshjärtad.

Trots att kroppen skiljs från själen vid döden, försvinner inte de yttre förhållandena fästa vid den under
livet i kroppen så lätt, utan hindrar dess himmelsfärd. Alltså måste den tvätta bort dem, enligt graden av
smuts, med tvättning i Mellanregionen eller genom lidande i den Mörka regionen (Helvetet). Därför är det
nödvändigt, att människan under livet i den reella världen, handlar gott och dygdigt, renar ’yttersidan’ och
genom det befordrar sig till tillståndet av perfekt hito (plats där anden stannar). När en människa lever med
kropp, importerar hon självfallet alltid ’yttre angelägenheter’ med det yttre flödet, eftersom det är omöjligt att
hon skulle dra sig tillbaka från samhället eller överträffa epoken, och eftersom det är helt nödvändigt, att hon
skall leva socialt såväl som andligt. Men om man likväl sörjer för att inte isolera sig från ’yttersidan’ utan
förbättra den och använda den till det bästa, och ser akt på principen ’Gud först’, så granskar anden de yttre
angelägenheter som flödar in, för att inte släppa in det som är gagnlöst eller skadligt, och når till slut upp till
att bli en ängel på jorden, som redan helt och hållet kan förbättra och försköna alla yttre angelägenheter. Då
hindrar inte ’utsidan’ ’insidan’, utan hjälper den och, om döden inträffar, skiljs den helt lätt från anden, för att
den genast skall kunna gå in i Himmelriket.”586

6.3 Mänskliga tillstånd

Två olika tillstånd beskrivs i Diaj Revelacioj:
Korpo-super-anim-ismo (sv. ’kropp-över-själs-läran) innebär att man anser jaget eller

materien vara det viktigaste och underordnar Gud eller anden.
Anim-super-korp-ismo (sv. ’själ-över-kropps-läran) innebär att man anser Gud eller andens

eller själens funktion vara det överordnade, och underordnar de ting, som hör till självet,
materien eller kroppen.587

I den nuvarande världen råder det förstnämnda tillståndet över de materialistiska
människorna:

                                                
585 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 64.
586 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 65-67.
587 DR, s. 233, 237. Detta kallas på andra ställen spirit-super-korp-ismo (sv. ’ande-över-kropps-läran’).
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”Den nuvarande världen är sådan, att människor i kropp-över-själs-tillståndet har haft makt och rätt över allt
genom pengars makt, men för Ômoto, som skall fullgöra den andra återuppbyggnaden av världen, är detta
medel inte verksamt.”588

DEGUTI Onisaburô beskriver också hur den typiska människan i den här världen är, utan att
specificera vilket tillstånd hon har:

”Den typiska människan i den nuvarande världen är som följer: Hon hatar dem som är rikare än hon,
eftersom hon avundas dem och är rädd för deras kraft under de att hon föraktar de fattiga, och låter dem
arbeta och lida. Hon tänker aldrig på den följande världen, utan är helt upptagen med den här, och traktar
efter dess fördelar i form av pengar, ära och smicker. hon vill inte fråga någon visare människa om råd och
godtar inte heller den undervisning som fritt erbjuds henne.”589

Varje människa har dock ett fritt val:

”Om du blir god i själ-över-kropps-tillståndet eller dålig i kropp-över-själs-tillståndet, allt beror på ditt eget
hjärta.”590

Ett exempel på hur en människa kämpar för att befinna sig i själ-över-kropps-tillståndet finns
i Rakontoj de Spirita Mondo där det beskrivs hur Mario591 överlämnar ett kärleksbrev till
Vravasa och hotar med självmord om hennes kärlek inte är besvarad. Vravasa föreslår att de
skall älska varandra enbart andligt och inte kroppsligt. Eftersom de är anhängare till själ-över-
kropps-läran skall de vara idealiska älskande. Vravasa ber också Gud om hjälp så att han inte
skall falla i frestelse.592

Det val en ande (eller människas ande) gör har betydelse för om hon kan bo i Guds rike på
jorden:

”Det nedrivande och den återuppbyggnad av världen som skall ske är en sådan svår sak, att det är den första
och sista för världen. Andarna i den här världen, som är klassificerade som höga, mellan- eller låga, skall Jag
än tydligare skilja åt, och de onda andarna skall jag förbjuda att bo i Guds rike på jorden.”593

Såväl tankar på slutlig frälsning som tankar på reinkarnation finns tidigt med i läran:

”Jag skall frälsa dem som har en stark gudstro. De som inte har någon gudstro, måste återfödas, vilket jag
beklagar.”594

I Kio estas Oomoto? från 1933 har läran utvecklats till att omfatta hela fyra olika tillstånd:

”Enhet av ande och kropp. Detta är tillståndet, där både ande och kropp styrs av den verklige vaktguden
(ursprunglig ande, eller ren ande). I detta tillstånd mottar människan helt och hållet det inre flödet från
Gudskaraktären; anden och kroppen är i full samklang, vice vaktguden fungerar bara inom gränserna för vad
som är nödvändigt för kroppen, enligt omständigheterna; den rättvise vaktgudens funktion behövs alltså inte;
men andra ord lever en människa i det här tillståndet i tro och kärlek med tankar, ord, handlingar, som alla är
goda i sig. I detta tillstånd inträder ’föreningen mellan gud och människa’ och en människa som lever i detta
tillstånd kallas ’jordisk ängel’, ’himmelskt väsende’ eller ’Gudsmänniska’.

                                                
588 DR 511.
589 Majstro [Onisaburô] DEGUĈI, ”La Homa Koro (El Oomoto skribaĵoj)”, OOI, 1-a jaro, N-ro 7-a, Julio, 1926,
s. 2.
590 DR 532.
591 Mario är en äldre esperanto-form för kvinnonamnet ’Maria’, vilket här syftar på en person i den andliga
världen som har likheter med bibelns Maria Magdalena. På modern esperanto används formen Maria.
592 O: DEGUĈI, ”La Reveno de Kristo al Jerusalemo””, OOI, II-a Jaro, N-ro 19-a, Julio 1927, s. 2-4.
593 DR 670.
594 DR 77.
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Ande-över-kropp. Detta är tillståndet när den rättvise vaktguden, som är en god ande, om än av lägre
kvalitet än den verklige vaktguden, och som vänder sig till Guds godhet och sanning inuti, och som står emot
egoism och gruppkärlek (partikärlek) ute, arrangerar och kontrollerar de sistnämnda för att de skall utvecklas
till en vidsträckt kärlek till mänskligheten. Så kallad självbehärskning och självkontroll är dess huvudsakliga
funktioner. När en annan ande utifrån tar sin boning i kroppen, bedömer den rättvise vaktguden, om den är
god eller dålig, och vidtar åtgärder i enlighet med dess kvalitet.

En människa som handlar i enlighet med ’ande-över-kropp’, är i samklang med Himmelen.
Kropp-över-ande. Detta är tillståndet, när den rättvise vaktguden handlar mycket svagt och ofta är

undertryckt av vice vaktguden. Den sistnämnda handlar enligt sitt uppdrag bara av kroppsliga önskningar och
egoistiska mål. Ju svagare den rättvise vaktgudens kontroll är, desto mer växer följaktligen det dåliga.
Människor, som är i ett sådant tillstånd, grundar sig enbart på den reella världen i vilken angelägenhet som
helst, och ser i väldet den högsta sanningen, och tänker att konkurrens är den oundvikliga vägen för
människans liv. De motsvarar då helvetesregionen, och kallas, enligt guds dom, andligt sjuka, som utan vård
och läkedom måste falla i ett allt mer farligt tillstånd.

Kropp-över-kropp. Detta är tillståndet när såväl anden som kroppen helt och hållet styrs av vice
vaktguden. Det är då ett tillstånd som helt och hållet motsvarar Helvetet. I detta tillstånd hör anden helt och
hållet till det yttre eller kroppsliga: ytterligt egoistiskt, som inte ser något utom de kroppsliga önskningarna
(ett djur förklätt till människa). I detta fall kan man säga, att människan inte äger någon ande, trots att hon i
någon mån äger den, men dess ursprungliga karaktär har helt och hållet gått förlorad. I den Gudomliga
världen ser man en sådan människa, som andligt död eller ett levande lik. När en sådan människa dör och
andens yttre, den enda mask genom vilken den dittills kunnat förställa sig god, försvinner. Då går själen till
Helvetet med ett förfärligt jämmerligt utseende, som ett monster.595

6.4 Kamigakari

Kamigakari betyder ordagrant att en kami (japanska; sv. ’gud’, ’ande’) tar en mänsklig kropp
i besittning (jap. kakaru). Det är viktigt att komma ihåg att kami refererar till ett brett register
av gudar, andar, djurandar, förfädersandar och buddhor och att alla dessa kan besätta en
människa genom kamigakari. Kamigakari är känt i den japanska folkreligionen sedan gammal
tid och referenser kan hittas i Koziki och Nihon-syoki.596 Japanska kamigakari används ofta
oöversatt på esperanto. Detta vittnar om problemet att översätta ordet. Ibland översätts det
med diposedo (sv. ’guds-ägande’).

Enligt Ômoto finns det tre typer av kamigakari. Första klassens kamigakari innebär att en
högtstående ande, som uppnått tillståndet att vara en verklig Gud, besätter en människa. Det
ger då upphov till ett mycket starkt inre direkt flöde. Detta inträffar bara med Frälsare eller
stora Profeter, som t.ex. DEGUTI Onisaburô. En människa som är i detta tillstånd är redan en
del av la Granda Dio de la Universo (sv. ’Universums Store Gud’) och ingen annan gudsande
bor i henne.

Andra klassens kamigakari är när änglar tar sin boning i mänskliga andar för att meddela
brådskande kunskap. Detta kan hända med människor som lever i enhet av ande och kropp
eller i ande-över-kropp. Det ger upphov till ett indirekt flöde. Vanligtvis har grundarna till de
hittillsvarande religionerna varit besatta på detta sätt.

Den tredje typen av Kamigakari inträffar när en ond ande tar sin boning i människan. Detta
är den vanligaste typen.597

Kamigakari åtföljs ofta av olika kroppsliga uttryck, som dock kan vara mycket olika. Den
besatte kan t.ex. rodna och talet kan bli snabbt, långsamt, högt eller lågt. Av de kroppsliga
uttrycken är det omöjligt att avgöra vilken typ av kamigakari det rör sig om.598

Enligt förordet till Diaj Vojsignoj (1997) klassificerar Ômoto fortfarande andebesättelse i
tre typer, men inskärper varningarna mot andebesättelse än tydligare:
                                                
595 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 71-73.
596 Emily Groszos Ooms, Women…, s. 5.
597 ”Signifo kaj klarigo de Kamigakari”, OOI, VI-a Jaro, N-ro 55-a, Julio 1931, s. 3; Kio estas Oomoto?
(Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 76-77.
598 ”Signifo kaj klarigo de Kamigakari (Daŭrigo.)”, OOI, VI-Jaro, N-ro 57-58-a, Sept.-Oktobro 1931, s. 3.
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”Gudsägande innebär att ursprungsGuden eller Hans delande besätter en människa i den materiella världen,
eftersom det är nödvändigt att särskilt meddela Guds vilja. Detta är dock mycket sällsynt.

Änglaägande innebär att rättvisa eller goda gudar i Guds rike besätter en människa för att meddela Guds
vilja eller för att rädda och vägleda den materiella världen. Detta förekommer, om än sällan.

Besättelse  är tillståndet då dåliga eller onda andar, låga djurandar eller liknande tränger in i egoistiska
eller sinnessjuka människor eller i dem som är i ett sådant tillstånd. Nästan alla gudsäganden som äger rum
runt omkring oss, är av denna typ.” 599

Onda andar kan ofta lura människorna genom att utföra under och ge orakelsvar. Det är därför
mycket svårt att skilja olika typer av besättelse. Därför är det viktigt att en saniwa får avgöra
om anden är god eller ond. Onisaburô är den ende saniwa.600

Ômoto avråder alltså från gudsägande, med hänvisning från ett råd från DEGUTI
Onisaburô, eftersom en människa som är intresserad av besättelse kan bli en leksak för en ond
ande, och avviker från den sanna gudstron. Ômoto vägleder sina troende att i stället sträva
efter att få ett inre flöde av Gudskaraktär genom sann gudstro, vilket innebär att hjärtat och
uppförandet skall vara fyllda av längtan till Guds kärlek och vishet.601

Skillnaden mellan gudsägande och inre flöde förefaller att vara att det förstnämnda är en
tillfällig företeelse, under tiden en ande eller gud besätter människan, under det att inre flöde
innebär att en andes eller guds karaktär hela tiden flödar in i människans hjärta och
människan förblir i normalt tillstånd.

Nao, som inom Ômoto är det mest framstående exemplet på ’gudsägande’ av den första
typen, kände sig många gånger ensam på grund av sitt uppdrag:

”DEGUTI Naos hjärta är så fyllt av lidande att hon till och med tycker att en molnfri himmel ser mulen ut
och att en månljus natt verkar vara mörk. Så är det, eftersom det inte finns någon människa som förstår Guds
sak, och inte heller någon som hon kan anförtro arbete.”602

Hon utförde sin uppgift utan att äta eller sova på lång tid.603 Onisaburôs ankomst till rörelsen
uppfattade hon som en stor lättnad.604 Nao ville inte uppfattas som en helbrägdagörerska:

”Den här Nao är inte sådan, att hon skulle bota människors sjukdomar, ta emot offer eller pengar och livnära
sig på det. När man börjar förstå detta, kommer världens sjukdom att bli botad.605

6.5 Sammanfattning

Ômotos människosyn bygger på att man ser människan som en Guds skapelse. Gud har
skapat människan med en kombination av både ont och gott, för att människan skall vara
beroende av att vända sig till Gud. Människan har både ’ande’ och ’kropp’ Anden skall vara
överordnad i förhållande till kroppen, vilket leder till att ’själ-över-kropps-tillståndet’ råder. I
det motsatta förhållandet, ’kropp-över-själstillståndet’ lever människan på ett helt
materialistiskt sätt. Vetenskapen kan inte förstå människan om den enbart undersöker den
kroppsliga delen.

                                                
599 DV, s. e-21-22.
600 DV 34.
601 DV, s. e-22-23.
602 DR 247a. Se även DR 320
603 DR 257.
604 DR 259 och 264.
605 DR 265.
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Man uppmärksammar särskilt de vetenskaper som studerar människan som en psykisk
varelse.

Människan har i sin ande en funktion, nämligen ’vice vaktgud’ eller egoismen, som är
nödvändig för att hålla kroppen vid liv. En ’rättvis vaktgud’ i människan kämpar mot
egoismens dåliga sidor.

Dessa två motsatta vaktgudar, samt goda andar från Himlen och onda andar från Helvetet
skapar en jämvikt i människan, så att hon står mellan Himmel och Helvete med böjelse för
båda. På grund av denna jämvikt uppstår viljans frihet, som människan har till skillnad från
djuren och växterna. En tredje själslig funktion, förutom de två som nämnts ovan, är ’verklig
vaktgud’, som inträder när anden lever i enhet med kroppen.

Under 1990-talet tar sig Ômotos intresse för människans andlighet främst uttrycket att man
aktivt kämpar mot hjärndödsbegreppet och organtransplantation från hjärndöda.

Ett viktigt begrepp är ’inre flöde’ som innebär inspiration från Gud och från de högre
andarna. Vid sidan av det inre flödet som är ett permanent tillstånd, finns också kamigakari
eller ’guds-ägande’ som innebär att en gud tillfälligt besätter en människa. Såväl goda som
onda gudar kan ta en människa i besittning.
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7 Frälsning och världsförändring

I Ômotos teologi finns inget begrepp som direkt motsvarar det svenska ’frälsning’. När
Onisaburô beskrivs som savanto (sv. ’frälsare’) i Ômotos trycksaker på 1920-30-talet eller i
på 1990-talet i Diaj Vojsignoj606 är det ett sätt att visa att Onisaburô är den mest respekterade
religiöse ledaren. Att ett traditionellt kristet begrepp som savanto används, beror på att man
menar att Onisaburô är den frälsare som även de kristna väntar på eller på att man helt enkelt
väljer ett redan känt begrepp på esperanto, i stället för att översätta ett nytt begrepp från
japanska.

Begreppet ’frälsning’ som givetvis inte används i den specifikt kristna betydelsen i denna
avhandling, utan i den vidare religionshistoriska, innefattar i Ômoto en mångfald olika
begrepp. Nao menade att en världsförändring genom ett gudomligt ingripande var nära
förestående. Detta behandlas i avsnitt 7.3 Världsförändringen. Redan i Naos tidiga skrifter
förutsattes det dock att människorna måste förbereda sig för denna världsförändring.607 Under
Onisaburôs ledarskap har människans egen väg till frälsningen betonats mer, vilket behandlas
i avsnitt 7.1 Människans frälsning. Den enskilda människans frälsning måste förstås i ljuset av
att en människa får del av ’inre flöde’ från gud och de högre andarna. Genom att Ômoto är en
’förebild’ finns Guds rike redan i Ômoto i denna världen, och genom Ômoto sprids Guds rike
i denna värld vidare genom de olika medel för mänsklighetens frälsning, vilket behandlas i
avsnitt 7.2 Mänsklighetens frälsning.

Att flera olika frälsningsvägar existerar parallellt är inte unikt för Ômoto. Inom
mahayanabuddhismen existerar parallellt läror om nirvana, människans frälsning till himlen
och världsförändringen vid Maitreyas ankomst.

Trots att världsförändringen är det som dominerade det tidiga Ômotos teologi presenteras
människans frälsning först i denna avhandling, eftersom denna frälsningsväg dominerat
missionen på esperanto, framför allt i den tidiga missionen 1924-1935.

7.1 Människans frälsning

Det japanska ordet maturi översätts till esperanto med akordigo (sv. ’bringande till
samstämmighet’), ekvilibrigo (sv. jämvikt), harmoniigo (sv. harmonisering) och diservo (sv.
gudstjänst). Att harmonisera människans liv med guds vilja räknas som en viktig princip i
Ômotos teologi. Detta kan uppnås genom två former av kult. Den ’andliga’ (esp. spirita)
kulten innebär framför allt bön och tacksamhet, i vilken människan påminner sig om guds
ynnest och dygder. Den ’formella’ (esp. formala) eller ’materiella’ (esp. materia) är den som
utförs formellt och när det ”finns en gudabild, ett altare, ett tempel, offergåvor o.s.v.” Vid den
’formella kulten’ är hjärtats hållning viktigare än de yttre uttryckssätten. 608

I sin mission på esperanto görs endast sporadiska försök att sprida den ’formella’ kulten.
Planerna på att bygga templet Domo de Homamo kan räknas som ett sådant. Något fler

försök görs att sprida den ’andliga’ kulten. Begrepp som tro (esp. kredo), ’föreningen mellan
Gud och människa’ (esp. unuiĝo de Dio kaj homo) och meditationen tinkon-kisin (esp.
meditado ĉinkon-kiŝin) nämns regelbundet. Vid möten på esperantokongresser brukar
meditation utföras.

’Tro’ och ’meditationen tinkon-kisin’ är två vägar som kan leda en människa till
’föreningen mellan Gud och människa’.

                                                
606 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 9; DV 112.
607 DR 13.
608 Isao DEGUĈI, ”’Macuri’-Harmoniigo-Diservo”, OO, 1953, 1-2, 15-a Jaro (N-ro 151-152), s. 9-10.
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7.1.1 Tron och andra uttryck för gudstillvändhet

I DEGUTI Naos skrifter intog inte ’tro’ någon framträdande plats. Andra utsagor hos henne är
dock mycket positiva till gudstillvändhet, utan att ordet ’tro’ används. Världsförändringen
tänktes vara nära förestående. Sedan världsförändringen inte inträffat under Ômotos mest
intensivt kiliastiska period 1904-1905, talade Nao allt oftare om att så många människor som
möjligt måste rena sina själar för att inte gå under i världsförändringen. Renandet av
människors hjärtan blir på detta sätt den enskilda individens del av den stora världsföränd-
ringen609, en tanke som växer sig allt starkare i Ômoto med tiden:

”Polera, alla, er själ för att kunna utföra praktisk verksamhet då, när olika saker i hela världen springer i
stycken.”610

Diaj Vojsignoj försäkrar att den som tror på Mizu, alltså på Onisaburô, är god och kommer att
gynnas av Gud:

”Onisaburôs själ är en egen boning för Guds ande, därför kallas den Mizus Ande eller Mizu-no-mitama. Den
som dömer att den är god, är god, och den som dömer att den är ond, är ond. Alltså är det klokast att lyda det,
som Gud säger.”611

”Den som tror att Mizus Ande är en verklig frälsare, kommer Gud att gynna med vilken kraft som helst, och
med lugn, glädje och evigt liv utan gräns.”612

Detta uttalande stöds av andra omotoister:

”Åt den människa, som godtar frälsarens ord som sanning, och tyr sig till honom, kommer Gud att ge vilken
kraft som helst och gör henne till en skatt i den här världen.”613

OTAKA Hideo skriver som svar på en nederländsk esperantist:

”Grundvalen för Ômoto-tron är den, att man ser i personen Herr DEGUTI O. en utan jämförelse storslagen
person, en definitiv Världsfrälsare och Guds perfekte representant. Och för att på djupet bli övertygad om
frågan: varför Gud valde honom - en japansk man, - som sin så mäktige representant, är det nödvändigt att
läsa igenom Sankta Skribo av Grunderskan DEGUTI Nao, som består av tiotusen volymer, och vår levande
kanon, det är Rakonto el la Spirita Mondo, dikterad av Herr DEGUTI O. själv...”614

”Om man söker Gud och önskar att lära känna Honom, är det framför allt viktigt, att man
först skall tro på det som Guds sändebud säger.”615 Man möter också tanken på att den tro en
människa har till Onisaburô är avgörande för vilken slags hjälp man kan få av honom:

”Den som tror och tillber Mizu-no-Mitamas (Den Absoluta Maktens Ande) kropp som Guds livskapell, kan
höja sig till Honom; den som ser honom som en människa, får ta emot ynnest som av en människa; och den
som tänker att han är en djävul, kommer att binda sig vid en djävul.”616

Vägen till frälsning nämns också i mer allmänna ordalag. Diaj Vojsignoj nämner också att det
inte räcker att respektera Gud, eftersom till och med djävlarna gör det.617 I stället krävs det att

                                                
609 Emily Groszos Ooms, Women…, s. 104-105.
610 DR 626.
611 DV 24.
612 DV 113.
613 DV 64.
614 H. OTAKA, ”Respondo al Demando”, OOI, III-a Jaro, N-ro 23-a, Novembro 1928, s. 4-5.
615 T. KITAMURA, Al tiuj, kiuj serĉas Dion”, OO, Novembro 1932, s. 5-7.
616 ”Saluto”, OO, Unua Jaro, N-ro 6, Junio 1925, s. 1.
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människan verkligen vill luta sig mot Gud, för att rena sin själ; Guds hjärta är fyllt av önskan
att frälsa alla människor i världen, eftersom de är hans barn.618 Det krävs dock att man älskar
honom och lyder honom619 och att man tillämpar Guds läror i verkligheten:

”Den som inte tillämpar Guds undervisning i verkligheten, och bara säger ’Det är ju jättebra! Tack så
mycket!’, syndar i sitt hjärta. Gudstron utan tillämpning föder till och med fruktan inför Gud.”620

Diaj Vojsignoj uppmanar människorna att välja Ômoto och att hålla fast vid tron och undvika
synden:

”Välj skepp för Guds undervisning. Undvik det mänskliga smickrets skepp och upprepa inte brotten så att du
inte trotsar Gud. Fortsätt att alltid tro på gud med oförändrat hjärta, som en alltid grön tall, och din själ skall
bli räddad.”621

Hidemaru ger en än mer allmän beskrivning av tron:

”Den som vänder sig mot solen, får nödvändigtvis ta emot dess strålar. (---) Och de som tar emot solens
strålar, får samtidigt ljus och värme. (---) Samma sak gäller tron. De, som fäster begreppet Gud i sitt huvud i
varje tid och i varje uppförande, är ju de människor som vänder sig till solen. (---) Det första villkoret för tro
är att människan i sig skall äga en längtan att tacka och be till Gud av hela sitt hjärta. Det är ’att rikta sig mot
solen’.”622

Oomoto Internacia ger gärna exempel på hur sjuka blir friska på grund av bön i tro om
helande. Ett exempel är en äldre kvinna som led av reumatism. När hennes sjukdom
förvärrades och hon blev förlamad och stum, tillkallades en läkare som menade att det inte
fanns någonting att göra. Så telegraferade familjen till släktingar på olika platser, bl.a. till
sonen, herr MAEDA, som befann sig i Ayabe. Denne gick då till ett tempel för att be till Gud
och – vänd mot Kameoka – till Onisaburô. Så sände han ett telegram till släkten och berättade
att han bett. Plötsligt reste sig den döende kvinnan och var frisk. Hon berättade att hon sett en
Helig Herre i ett bländande sken och i en vacker klädnad.623

Att luta sig mot Gud innebär bland annat att man skall räkna med att Gud skyddar de
troende från olyckor. Tron skyddar dock inte från alla olyckor:

”Den som beklagar sig över att det blivit svårare att uppehålla livet, efter det att han började tro på Gud, blir
en syndare mot Gud. Denne klagar ju oriktigt inför Gud: när en än större skada skulle drabba honom, räddade
Gud honom och vände den stora skadan till en liten. Trots att han inte visste detta, är han i Guds blick värd
att straffas.”624

En olycka kan också vara en prövning från Gud:

”Om du blir hånad, utskrattad och hindrad för din gudstro, så blir du prövad av Gud. Det är början på
ynnesten.”625

Bön och andlig läsning är två sätt att söka Gud och att få del av det inre flödet:

                                                                                                                                                        
617 DV 39.
618 DV 44; DV 119.
619 DV 102.
620 DV 41.
621 DV 45-46.
622 Hidemaru DEGUĈI, ”Tiu, kiu sin direktas al la suno”, OOI, V-a jaro, N-ro 45-46-a, Sept.-Oktobro 1930, s. 2.
623 Seiĉii TAĈIHANA, ”Savo de Dio”, OOI, III-a jaro, N-ro 23-a, Novembro 1928, s. 6.
624 DV 42.
625 DV 60.



142

”När du ber med god ande, får du det inre flödet från en god ängel; när du ber med en dålig [ande], är det
dålig ande som svarar dig. Det är andebesättelsens tillstånd.”626

”Be med rak själ och rent hjärta till Gud, för att bli frälst uppåt till Guds rike, utan någon prövning från Guds
sida.”627

”Dessa ord är världens ljus, därför att de är omedelbar undervisning från Guds inre flöde. Odla därför din
gudstro på djupet med att läsa denna skrift och fullborda ditt uppförande, och du kommer att gynnas av
kraften som skall öppna ditt själsliga öga.”628

Diaj Vojsignoj ger inte uttryck för någon fast etik. Ett exempel på synd som nämns är dock att
inte skänka utlovade löftesoffer:

”Men tiotusenfaldig olycka drabbar den, som på vägen ändrar sitt hjärta, när han svär att bygga ett tempel
eller en salong som tack för sitt tillfrisknande. Till och med hans hus, rikedom och liv skall tas ifrån
honom.”629

Diaj Vojsignoj varnar för att pengar kan leda in en människa i synd:

”Gå inte in på brottets väg, även om pengar hopar sig. Den verkliga skatten måste vara en nyckel till de
himmelska väsendenas rike. Guld och silver är skatter bara i den här världen, bara i en dröm och bara
provisoriska – skatter, som man inte kan ha i evighet. En skatt i den här världen är en skatt som gnags sönder,
ruttnar och rostar bort.”630

Gud förlåter gärna syndaren och använder honom som missionär:

”En människas själ är fylld av synd, men synden blir förlåten om hon tror på Gud. Från nu ger Gud i det
fördolda kraft till den människan, för att göra henne till en verklig missionär. Hon förändras på en gång.”631

Ômoto och dess medlemmar är ljus som skall lysa upp den mörka världen.632 Det innebär inte
att man skall skryta med sina välgärningar:

”Om du vill tjäna Gud, be att ingen lägger märke till din välgärning. Att publicera namnen på dem som
offrat, är ett sätt som inte är förenligt med Guds hjärta. (---) Den som gör gott när människor inte ser, får sin
lön av Gud, för Gud ser.”633

Onisaburô menar att det är nödvändigt att äga ett Himmelrike av kärlek och tro i sig innan
döden. Utan detta kan man inte gå in i det okroppsliga paradisiska tillståndet. Detta innebär
att man skall älska och tro på Gud och identifiera sig med det Absoluta, alltså Universum.
Vidare måste den människa som vill njuta av det himmelska livet vederkvickas av ”livets
vatten” alltså av vattenandens634 ord, vilket innebär Reikai-monogatari.635

Någon gång betonar man att ”det är lätt att komma till himlen, svårt att komma till
helvetet.”:

                                                
626 DV 118.
627 DV 130.
628 DV 132.
629 DV 52.
630 DV 134.
631 DV 61.
632 DV 53-55.
633 DV 57, 59a.
634 Onisaburô tänks vara gudsägd av anden Mizu, vilket betyder ”vatten” på japanska.
635 Onisabro DEGUĈI, ”Kiu eniras Ĉielregnon?”, OO, Decembro, 1932, s. 3-5.
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”Gud är kärleksfull och förbarmande, och han vill på alla sätt leda människorna till Himmelriket. Alltså är
det inte på något sätt möjligt, att Gud skulle vända bort sitt ärofyllda och förlåtande ansikte från syndare och
lögnare, vägra ta emot dem, och kasta ner dem i helvetet. Nej, något sådant är inte tänkbart, eftersom Guds
karaktär inte är något annat än ’kärlek’ och ’godhet’. Han är alltid lika mot alla. Att människor faller ner i
helvetet, inträffar bara, för att de själva älskar det onda (helvetiska livet) och följaktligen kommer till
helvetet.”636

1931 skriver Oomoto att Ômoto menar att alla som ber i Kristi, Konfucius, Laotse,
Śākyamunis, Muhammeds, i Ômoto-Gudens namn eller i någon annan god religion, blir
frälsta av Gud på samma sätt.637

7.1.2 Meditationen tinkon-kisin och bön

Liksom så många andra företeelser i Ômoto är meditationen tinkon-kisin inte någonting som
uppfunnits inom rörelsen. 1898 lärde sig Onisaburô tinkon-kisin när han var med i rörelsen
Inari-kôsya.

Skriften Oomoto, la Nova Spirita Movado, utgiven 1924, definierar tinkon-kisin utförligt:

”Riten och metoden tinkon är en av de viktigaste heliga handlingarna som mänskligheten har. Hela
mänskligheten i den materiella världen kan använda den för att bota sjukdom och rena själen. Viktigare är att
det är en gudomlig metod för att rädda det nuvarande förruttnade och sjuka jordklotet. Det är en metod för att
styra riken och stifta fred i världen, och det är en grund för människan att styra sig själv och sitt hem.
Därför får man inte vända sig till den alltför fritt.

Kisin betyder tillståndet, när den mänskliga anden förenas och kommer i samklang med Guds karaktär,
som är dess [andens] ursprung. Därför är kisin en viktig beståndsdel för profeten, som är den som
kommunicerar det verkliga tillståndet i den andliga världen, och får direkt internflöde från Gud. Metoden
tinkon-kisin uppkom för mycket länge sedan i Japan, och var vid viktiga händelser till nytta för nationen,
men sedan har den helt och hållet försvunnit.

Den som under den senaste tiden har väckt den till liv och förbättrat den är Herr DEGUTI Onisaburô.
Det är den enda gudsmetoden att kommunicera mellan Gud och människa. Den har de mest överlägsna
egenskaperna och värdena jämfört med teosofin och ockultismen, som man ofta ser i världen.”638

Man kan tänka sig att det hade varit naturligt att lära ut tinkon-kisin eller bön i Ômotos olika
trycksaker, till blivande omotoister. Undervisningen om meditation och bön sker dock ytterst
sporadiskt och inte alltid på ett sätt som uppmanar till efterföljd. I Japan har Ômoto använt
tinkon-kisin och andra metoder för att praktisera helande från sjukdomar. Detta, som i Japan
har varit en oerhört viktig del i Ômotos profil639, lyser nästan helt med sin frånvaro i
esperanto-missionen. En enstaka intervju från Weisse Fahne publiceras dock, i vilken
NISIMURA beskriver hur tinkon-kisin går till:

”För dess praktiserande finns det vissa regler: rak sittställning; särskild fingerställning och användning av ett
trästycke, med vilket man också kan bota. De ord som används är dessa: Kan’nagara tamatihaemase, vilket
innebär: Med guds ynnest må jag uppnå ny kraft! Men eftersom de andliga krafterna, som är verksamma vid
dess praktiserande, är mycket stora, är det tillrådligt att bara arrangera den sällan, särskilt för nybörjare.

På en gång känner den människa, som praktiserar denna metod, att hon avskiljs från den materiella
kroppen och förenas med den gudomliga anden. Det finns olika grader av detta: vår ledare, herr DEGUTI
Onisaburô har helt och hållet ingått i den andliga världen med denna metod. Neugest kallar samma tillstånd:
Kosmiskt medvetande. Den som uppnår detta tillstånd, frikänns från återfödelse.”640

                                                
636 J. SAKURAI, ”’Ĉieliri estas facile, inferiri estas malfacile’”, OO, Novembro 1932, 3.
637 T. KAMIMOTO, ”Oomoto Respektas Ĉiujn Religiojn”, OO, Februaro 1931, s. 7.
638 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), S. 20-23.
639 Se sid. 131.
640 ”Oomoto en Okcidento”, OOI, 1-a Jaro, N-roj 8-9, Aŭg-Sept. 1926, s. 6.
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Förutom tinkon-kisin talas ibland om bön. Det dröjer dock ända till 1935 innan Ômoto i sin
mission på esperanto redogör för hur det går till att be:

”Om utlänningar likväl av olika anledningar inte skulle kunna bygga ett kapell och ta emot det heliga
föremålet, som man lägger in i kapellet; i stället för ett kapell, rekommenderar jag ett foto av Gekkjû-den,
eller av vår Mästare. Offra åtminstone vatten i ett rent kärl till det varje morgon. Vårt sätt att be skiljer sig
från andra religiösa sekters: först bugar man en gång inte djupt, sedan två gånger djupt, klappar i händerna
fyra gånger, varefter man bugar en gång och i upprätt ställning reciterar böneorden, men för utlänningar
räcker den kortaste meningen: ’Kan’nagara-tamatihaemase!’ som med ett ord betyder: Enligt viljan, Gud ge
mig ynnest” Efter böneorden följer en bugning, under vilken man helt tyst eller med svag röst ber, om man
har någon speciell önskan inför Gud. Efter detta klappar man än en gång i händerna fyra gånger, vilket följs
av en djup bugning och en bugning som inte är djup.

Varje morgon och varje kväll skall man be på detta sätt. Men när du går ut från huset, eller kommer hem,
hälsa på fotot som på en levande människa, eftersom gud är den far och mor som är vår mest förtrogne; han
är inte högt uppe, fjärran från oss, utan bredvid oss, mycket nära.”641

7.1.3 Föreningen mellan Gud och människa

’Föreningen mellan Gud och människa’ omtalas i Diaj Vojsignoj i ett citat som ibland kallas
”Ômotos viktigaste lärosats”:

”Gud är en Ande som besjälar allt, och människan är förvaltare över universums styre. När människan
förenas med Gud, uppträder gränslös auktoritet och makt.642

Om föreningen inte kan äga rum, innebär det att Gud, som hittills, måste vaka över världen i
det fördolda. För att uppnå föreningen mellan Gud om människa måste vi motta det inre
flödet av Gudskaraktär:

”Det inre flödet av Gudskaraktär kan en människa motta på två sätt, direkt eller indirekt: det första [direkta
sättet] innebär att människan mottar det direkt från den verklige Guden utan någon förmedlare; det andra
[indirekta] innebär att motta det med hjälp av gudar (änglar) helgon, heliga böcker o.s.v. (---) Eftersom Guds
hjärta, med andra ord ”universums vilja” alltid eftersträvar förening mellan Gud och människa, inträffar
föreningen om vi bara respekterar, tror på och älskar den verklige Guden. Men här måste vi veta att denna
respekt, tro och kärlek inte får vara riktade till Gud som till en person, utan till Gudskaraktären, som består av
god kärlek och tro på sanningen. Vi måste alltså respektera, tro och älska Guds hjärta, med andra ord den
verkliga Vägen, och handla i enighet med det. Ju starkare och djupare vi praktiserar detta, desto mer inre
flöde av Gudskaraktären har vi i oss och till slut kommer vi in i tillståndet när det goda och sanna utförs för
sin egen skull. För sådant är tillståndet, där tanke, ord och gärning grundas på Gudskaraktären och vi ur
hjärtat känner ovilja mot lögnen och synden och mot sådan mat som smutsar ner kroppen. Följaktligen gör vi
vårt bästa för att administrera världen, enligt vår andes bestämmelse.”643

Varken överdrivet kyrkobesökande, bedjande, fasta, bad i kallt vatten eller pilgrimsfärder,
eller förakt för religiös utövning hjälper människan att uppnå förening med Gud. Det gäller att
lära sig att förstå den verkliga meningen med religion eller gudstjänst. Detta innebär dock inte
att man skall håna eller nedvärdera den religiösa kulten. I stället skall man sträva efter att
förstå den på rätt sätt.644

Diaj Vojsignoj nämner på flera ställen naohi.645 Det är en ande som är medfödd hos
människan, men som går förlorad eller skadas, hos den som inte har någon gudstro. Det är

                                                
641 Minami JOONOSUKE, ”Antaŭ ĉio ago”, OOI, Jaro 11, Novembro 1935, N-ro 11 (123), s. 8-9.
642 DV 222.
643 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 74-75.
644 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 75-76.
645 Ordet är bildat efter namnet på Ômotos grundare, DEGUTI Naohi.



145

dock möjligt att återfå naohis funktion, för den som förlorat den. Naohi styr, aktivitet,
harmoni, kärlek och vishet och hjälper människan att uppnå självkännedom:646

”Gud, den mest barmhärtige och kärleksfulle, förser varje människas hjärta med naohi, för att människan
skall betrakta sig själv, avvisa onda andar och öppna porten till Guds rike för sig själv. Det är på så sätt Gud i
evighet värnar varje människas liv.”647

”Föreningen mellan Gud och människa betyder att Gud bosätter sig i ett kapell av mänskligt kött. När vår
ande är ren och rättvis, intar vårt hjärta av sig själv ett tillstånd som behagar Gud, följaktligen renas också vår
kropp, och då tar en gud (ängel) som motsvarar vårt tillstånd sin boning i oss.”648

7.2 Mänsklighetens frälsning i Ômoto och i den materiella världen

I Ômoto finns tankar på en frälsning av mänskligheten genom konst, kontakter mellan olika
religioner som leder till gemensam tillbedjan, användning av esperanto och upprättandet av en
världsfederation. Användningen av esperanto beskrivs i kapitlet 2 Ômoto och esperanto på
s. 57. De övriga faktorerna för mänsklighetens frälsning beskrivs i detta kapitel. Tankarna på
en frälsning för mänskligheten är förknippade med tanken på Ômoto som ’förebild’ i världen.

Det japanska ordet Ômoto betyder ’stort ursprung’ och syftar på att Ômoto är ursprunget
till alla existerande religioner.649 Vid ett tillfälle förklaras esperanto-transkriptionen av Ômoto:
Oomoto, där de två o:na lingvistiskt betecknar lång vokal, med att de två o:na syftar på att
väster (esp. okcidento) och öster (esp. oriento) skall befinna sig harmoniskt bredvid
varandra.650

7.2.1 Guds rike i denna värld; Ômoto som förebild

Ômotos tro på Maitreya-världen innebär en tro på att en förändring till det bättre skall äga
rum i denna värld. Samtidigt som man väntar på att Maitreya-världen i en nära eller avlägsen
framtid skall uppkomma, genom reformer eller genom ett gudomligt ingripande, har man en
tro på att Maitreya-världen på sätt och vis redan finns på jorden i Ômoto. Detta kan förklaras
genom att Ômoto är en spegling från Guds rike eller genom att det finns ett starkt flöde från
Guds rike till Ômoto. I många texter är det svårt att avgöra om det som sägs syftar på en
framtida Maitreya-värld eller på Ômoto som Guds rike i denna värld.

Det är troligt att Japans nationella självmedvetenhet har en av sina grunder i Tokugawa-
tiden. När Japan var avskuret från utländskt inflytande, växte sig den nationella själv-
medvetenheten stark. Detta ledde till en syn på Japan som förebild för världen. Detta har lett
till att flera av de nya religionerna ser sig just som förebilder.

Ett begrepp som har betydelse i Ômotos utlandsmission är modelo (esperanto; sv.
’förebild’) eller spegulo (esperanto; sv. spegel) som båda kommer från det japanska kagami.
Modelo definieras i Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto som: ”1 Ett föremål, tillverkat för att
bli efterbildat; 2 En person, som poserar framför en artist för att bli avbildad i teckning,
målning, skulptur eller liknande; 3 Något eller någon som är värd att bli imiterad/efterföljd på
grund av sin fulländighet.” 651 Såväl den första som den tredje betydelsen passar in i hur
förebild används inom Ômoto. Ômoto har uppdraget att vara en förebild för världen. Det som
inträffar i Ômoto, om än i liten skala kommer senare att inträffa i Japan eller i hela världen.

                                                
646 DV 125-127, 157, 158, 229, 230, 309, 402, 404, 778-784 samt kommentarerna under DV 125.
647 DV 229.
648 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 73-74.
649 N. TAZUO, ”Kristanismo kaj Oomoto”, OOI, Januaro 1935, s. 32.
650 ”Kial Oomoto anstataǔ Ômoto?”, OOI, 2/1935, s. 33.
651 Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (Paris: Sennacieca Asocio Tutmonda, 1977), s. 703.
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ITÔ samt Diaj Revelacioj använder två olika begrepp som motsvarighet till det japanska
kagami: modelo innebär att det som äger rum inne i Ômoto, senare kommer att äga rum i
världen utanför; spegulo innebär att händelser i världen återspeglas inne i Ômoto.
Begreppet ’förebild’ har funnits med i Ômotos världsbild sedan rörelsens tidigaste år. I Diaj
Revelacioj framställs DEGUTI Nao som en god förebild:

”Denna DEGUTI Nao är ett gott exempel. Just denna fru är en förebild för världen. Hon lever bara för Gud
och hon bekänner att hon kommer att fullborda Min sak, till och med om hon måste offra sitt liv.”652

Naos lidande är också en avspegling av det elände som Guden Usitora-no-konzin befinner sig
i:

”Eftersom Jag har anordnat den här planen när jag var i ett eländigt tillstånd, förblir också Nao i lika eländigt
tillstånd. Om inte, kommer den här heliga angelägenheten aldrig att förverkligas. I början vid grundandet [av
Ômoto] bad Jag Nao, att hon skulle förbli i ett mer eländigt tillstånd än skit. Nao följde lydigt mina ord, och
tack vare det, har planen för Guds rike förverkligats. Ingen som kommer med ond vilja, kan ännu på något
sätt skada planen, inte ens klösa den med naglarna.”653

Hennes lidande här motsvaras av hennes upphöjda roll i framtiden:

”DEGUTI Nao är en själ som är till nytta för världsförändringen; därför har Jag låtit henne lida mycket sedan
forntiden. I framtiden, när Guds härlighet styr i världen, kommer hon att vara en helig stöttepelare, Guds
närmast förtrogna.”654

”Om DEGUTI Nao kommer och öppnar porten till Guds värld, kommer världen att styras på ett helt annat
sätt.”655

Nao är en ’förebild’ för världen:

”Denna DEGUTI Nao är ett gott exempel. Just denna fru är en förebild för världen. Hon lever bara för Gud
och hon bekänner att hon skall fullborda Min sak, till och med om hon måste offra sitt liv.”656

I andra uppenbarelser i Diaj Revelacioj framställs Ômoto i Ayabe som ’förebild’:

”Allt det som händer i Ômoto, Ayabe, Guds ursprungliga plats, kommer också att hända i världen.”657

”Ômoto är det, som visar världen förebilder för gott och ont. Från nu skall Jag dock göra det till en spegel för
de tre världarna: den materiella, den dunkla och den Gudomliga.”658

När Ômoto plågades av inre motsättningar varnade Nao för att dessa motsättningar sprids ut
över världen eftersom Ômoto är en förebild:

”De interna konflikterna i Ômoto blir, en efter annan, synliga i världen. I Ômoto visar Jag förebilder för allt,
som skall hända i världen.”659

                                                
652 DR 245.
653 DR 656.
654 DR 144. Se även DR 145, 147, 287
655 DR 546 (slutet).
656 DR 245. Se även DR 298
657 DR 235a.
658 DR 306.
659 DR 366.
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Ômotos roll som förebild uppfordrar allt mer anhängarna till en god moral. Detta påskyndar
världens räddning, och förklarar varför den världsförändring som omotoisterna väntat på
dröjer:

”Ômoto, Ayabe, är en så helig och viktig plats, att den skall bli centrum i världen; allt det, som händer i
Ômoto, blir synligt som en förebild för världen. Ju snabbare det orena i Ômoto förintas, desto tidigare
kommer världens angelägenheter att lösas. Ju längre nedrivandet och återuppbyggandet försenas i detta
Ômoto, desto längre [försenas de] i världen. Det är beklagligt och outhärdligt att se detta. Det är orsaken,
varför Jag driver på er så mycket. Jag skyndar alltså att fullgöra nedrivandet och återuppbyggandet i Ômoto
och att bana väg för världens räddning.”660

Trots att begreppet ’förebild’ alltså förekommer i de heliga skrifterna, användes begreppet
ytterst sparsamt i Ômotos trycksaker på esperanto 1923-1935. I stället för att betona Ômotos
passiva roll som förebild betonar dessa skrifter Ômotos aktiva roll. Ett kapitel i Oomoto, La
Nova Spirita Movado har överskriften Estonteco de la Mondo kun Oomoto (Världens framtid
med Ômoto).661 I Kio estas Oomoto? beskrivs Ômotos roll också som aktiv. I denna bok sägs
ett av Ômotos fyra karaktäristiska drag vara att ”Ômoto är en aktuell religion och har kraften
att leda den nuvarande tidsåldern.”662 I samma bok förekommer dock även tanken på Ômoto
som förebild. Det är ”Guds verkliga mål att spegla det Himmelska tillståndet av renhet och
glädje till jorden, och att sopa bort skuggorna från den Mörka Regionen och Mellanregionen,
och få jorden att frodas mer och mer i evighet.”663

Sedan det andra Ômoto-målets och Andra världskrigets slut har begreppet ’förebild’ fått en
starkare roll inom Ômotos mission. Detta innebär inte att själva begreppet ’förebild’ alltid
nämns. Många gånger kan tanken på Ômoto som ’förebild’ spåras såväl bakom arbetet för en
moraliskt hög nivå bland omotoisterna, som bakom arbetet med att försköna Ômotos
tempelområden och världen i allmänhet.

När Ômotos båda tempelområden, som blivit fullständigt förstörda under det andra Ômoto-
målet, återuppbyggdes med hjälp av en fast gudstro, trots att de materiella resurserna var
ytterst små, sågs detta som en möjlighet för Ômoto att vara en förebild för att man under
ogynnsamma omständigheter kan nå sitt mål med den entusiasm som kommer från religiös
tro.664

Oomotos läsare inbjöds att skicka in frön till den botaniska trädgården Kameyama och på
så sätt bidra till utsmyckningen av Ômoto. Tiotals läsare hörsammade inbjudan och deras
namn publicerades regelbundet i tidningen.665

I en intervju som tar upp Ômoto som föregångare när det gäller 1972-1975:års
konstutställning ”Onisaburô och hans skolas konst” och sommarseminarierna för traditionella
japanska konster för utlänningar säger DEGUTI Kyôtarô bl.a. följande:

”Vi vill som religiösa bidra, det lilla vi kan, till mänsklighetens bästa. Även om det verkar vara en lång
omväg, vill vi gärna göra det, om vi på detta sätt kan bidra litet till världsfreden. Jag tycker, att religiösa har
avvikit från religionens egna essens, om de bara är sysselsatta med att utöka sin tältplats.”

När samtalet kommer in på att japanernas tanke- och uttryckssätt ofta är främmande för icke-
japaner, inlägger Kyôtarô att de traditionella japanska konsterna har spelat en stor roll för den
allmänna japanska andliga nivån. Han fortsätter:

                                                
660 DR 767.
661 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 28-36.
662 Kio estas Oomoto?, 5a eldono (Kameoka, Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 79.
663 Kio estas Oomoto?, 5a eldono (Kameoka, Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 57.
664 Isao DEGUĈI, ”Al ’Sekurec-Garantio’ de Dio”, OO, 13-a Jaro (N-ro 136), 1951, 10, s. 148.
665 ”Pri Kamejama Botanika Ĝardeno”, OO, 15-a Jaro (N-ro 155-156), 1953, 5-6, s. 78-79.
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”Inom parentes, en orsak till denna vår aktivitet på folklig nivå ligger i Ômotos historia och i dess
medgrundare DEGUTI Onisaburôs läror. Jag tror, att en sådan aktivitet är mycket viktig, särskilt i den
nuvarande tiden, för att religionen skall tjäna Gud för att vara till nytta för mänsklighetens väl.” 666

1983 beskrivs ’förebild’ ingående av ITÔ Eizo i den lilla skriften Kio estas Oomoto? Koncizaj
trajtoj de Oomoto-Movado. Att modelo (esp. ’förebild’) eller spegulo (esp. ’spegel’) som
begreppet omväxlande kallas får utrymme i en kortfattad inledning till rörelsen, antyder
självfallet att förebild nu är ett viktigt begrepp i Ômotos teologi och utlandsmission. ITÔ
väljer att översätta det japanska kagami med två olika termer på esperanto. Spegulo innebär
att händelser i världen återspeglas inne i Ômoto. Modelo innebär att det som äger rum inne i
Ômoto, senare kommer att äga rum i världen utanför. Det står också klart att ’förebild’ tänks
verka såväl i såväl förhållandet mellan Ômoto och Japan, som mellan Ômoto och världen.

ITÔ ger också flera exempel på hur ’förebild’ verkar nästan mekaniskt. Vid det andra
Ômoto-målet 1935 ville polisen tvinga DEGUTI Sumiko att sätta sitt sigill på ett dokument,
där hon, som var den formella ägaren, överlämnade Ômotos heliga område till staden Ayabe.
Hon nekade med hänvisning till att området, trots att det formellt var hennes egendom,
tillhörde hela församlingen och Gud. När polisen fortsatte att envisas, sade hon att utlänningar
skulle komma att ockupera Japan om hos satte på sitt sigill. Till slut tvingades hon att sätta på
sitt sigill, och efter tio år ockuperades hela Japan av Förenta staternas armé. Eftersom alla
Ômotos byggnader i Ayabe och Kameoka blev förstörda vid det andra Ômoto-målet 1935 och
Ômoto var en förebild för Japan och världen, blev hela Japan och stora delar av världen
förstörda 1945. Ômoto-målet började tidigt på morgonen 8 december 1935 genom att
rörelsens ledare arresterades helt oförberett, och Andra världskriget utbröt tidigt på morgonen
8 december 1941 genom Japans plötsliga anfall på Pearl Harbour. Ômoto-målet avslutades 8
september 1945 genom ett friande domslut av Högsta domstolen. Kriget avslutades 8
september 1951 genom avtalet vid fredskonferensen i San Francisco. Mästaren Onisaburô och
andra fångar var fängslade under sex år och åtta månader. På samma sätt varade ockupationen
av Japan under sex år och åtta månader.667

ITÔ nämner också ett positivt exempel på förebild. Efter slutet på det andra Ômoto-målet
ville advokaterna processa för att Ômoto skulle få skadestånd av staten. Mästaren Onisaburô
tog bestämt avstånd från detta. ”Vare sig denna handling avspeglades eller inte” så avstod de
allierade från krigsskadestånd från Japan.

ITÔ menar att alla dessa händelser gör så att omotoisterna tror att allt i universum står till
Guds förfogande och att Ômoto är ”axeln” i Guds heliga plan. Därför måste omotoisterna
göra sitt yttersta för att förbättra och försköna Ômotos inre, särskilt när man lagt märke till att
något dåligt speglas in utifrån. Det är alltså omotoisternas uppgift att förverkliga himmelriket
först i Ômoto.668

DEGUTI Ituki lägger in Ômoto som förebild i ett större sammanhang. Ômoto är utsett av
Gud som en motor för att återuppbygga världen. Därför är Ômoto en förebild för världen. Till
och med mycket små händelser, som inträffar i Ômoto, är förebud om sådant som skall hända
i stor skala i värden. Bakom den korrelation som finns mellan händelser i Ômoto och i
världen utanför Ômoto, finns en korrelation mellan händelser i det Guds rike och händelser i
Ômoto. På samma sätt som förfadersGuden utvalde Nao som medium för att delge sin vilja,
så utvalde han Ômoto i Ayabe och Kameoka som centrala förebilder för att förverkliga sin
plan. Eftersom varje förebild i Ômoto framträder innan motsvarande händelser äger rum i
                                                
666 ”Kiel kultura misio rilatas al la religia celado de Oomoto?”, OO, 1982, jan.-jun., s. 2-3.
667 Efterskriften till Diaj Revelacioj kompletterar upplysningen med att Onisaburô och Sumiko var häktade från
december i 10 Syôwa (1935) till juli i 17 Syôwa (1942). Ockupationen av Japan varade från september i 20
Syôwa (1945) till april i 27 Syôwa (1952).
668 Eizo ITOO, KIO ESTAS OOMOTO?, Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado (Kameoka: Oomoto, 1985?), s. 12-
13.
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världen, lägger inte människorna märke till sambandet, utan tror att likheterna framträder
slumpvis. Tron på förebilder innebär att omotoisterna inte skall tvivla på att verksamheter
som bedrivs i liten skala inom Ômoto, t.ex. konst och gemensam tillbedjan, kommer att ha
mycket stor betydelse för större händelser i världen. Detta är en av de viktigaste uppgifterna
Gud har gett Ômoto.669

Vid ett tal hållet vid 76:e Universala Kongreso de Esperanto i Bergen i Norge tar DEGUTI
Kyôtarô upp de nordiska länderna som förebild det sociala systemet, och betonar att Japan
hittills har lärt sig mycket från andra länder, särskilt från Norden vad gäller det sociala
systemet. Däremot har Japan bidragit med ytterst litet med information till övriga världen.
Han känner en skam att tala om några ”blygsamma exempel” från åldringsvården i Japan, och
betonar att Japan kommer att fortsätta att lära sig från Norden som förblir det bästa
exemplet.670 Denna gång framhålls alltså andra länder än Japan som förebilder.

Efterskriften till den internationella utgåvan av Diaj Revelacioj (1999), instämmer i det
stora hela med ovanstående men lämnar också en metafysisk förklaring på hur förebild
fungerar. Ômoto finns i mitten av Guds rike på jorden och är inlindad i en andlig, tät och fast
atmosfär. Därför sprider sig händelser inom Ômoto i form av vågcirklar i världen som en
stark andlig energi och förverkligas verkligen på lämpliga platser. Efterskriften ger i det stora
hela samma exempel som ITÔ, men vill gärna hitta fler detaljer. Till skillnad från ITÔ som
skriver att Ômotos byggnader i Ayabe och Kameoka blev förstörda 1935, anger efterskriften
att det var 18 april 1936 förstörelsen ägde rum, vilket motsvaras av den första amerikanska
bombningen av Tokyo 18 april 1942.

Efterskriften standardiserar också tiden för när en förebild i Ômoto får återverkningar i
Japan till sex år. Inga exempel på återverkningar efter tio år återfinns i Diaj Revelacioj.671

I Diaj Revelacioj finns en vers som syftar på Guds rike på jorden. Observera att orden
inom parentes är en kommentar från La doktrina komitato de Oomoto från 1999:

”I rothelgedomen i Singû-Tubonouti, Ayabe, finns Guds in- och utgång; Huset Ryûmon definieras som
Takaamahara (Guds rike på jorden), där de Tre HimmelsGudarna672 kommer att vakta världen, ständigt
gående mellan himlen och jorden.”673

I en annorlunda översättning publicerades ett längre stycke ur samma uppenbarelse i Oomoto
Internacia 1931:

”Ôkunitokotati-no-Mikoto kommer att uppenbara sig perfekt på jorden och snart kommer tiden, då
människor kommer att förstå att det som de har gjort i verkligheten har förverkligats av Gud och andar. (---)
Ômoto-centrum i Ayabe blir Guds boning. Drakpalatset där blir Takaamahara och där kommer Gud att styra i
hela världen.”674

Tanken på att La Spirita Mondo (sv. ’Den Andliga Världen’) finns på jorden utvecklas i en
artikel i Oomoto 1925:

”Den helgedom som dedicerats till den Store guden, som skapat allt i universum och grundat sig på god
kärlek och verklig tro, är Himmelriket på jorden.

                                                
669 Icuki DEGUĈI, ”La originalaj karakteroj de la Oomoto-doktrino”, OO, 1987, jan.-jun., s.12.
670 DEGUCHI Kyotaro, ”Ĉefprelego de la Oomoto-Fakkunsido, La maljuniĝanta socio kaj la problemo de mensa
kadukiĝo”., OO, 1991, jul.-dec. s. 27-28.
671 DR s. 228-230.
672 SolGuden, MånGuden och MästarGuden. Mina inlämnade frågor besvarade av SAITÔ Hirosi, och muntligt
kompletterade i samtal med HAZAMA Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
673 DR 653.
674 ”(12) Oomoto-Sankta Skribo pere de la Fondintino Nao Deguĉi”, OOI, VI-a Jaro, N-ro 57-58-a, Sept.-
Oktobro 1931, s. 4.
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Den heliga plats, där man undervisar den Store Gudens visdom och kärlek, är det Andliga riket;
följaktligen kallar Gud det heliga området i Ayabe ett himmelrike på jorden i den Heliga Skriften.
Himmelriket är inte en värld av tom rymd, som vissa människor tror. Eftersom solen, månen och stjärnorna
skapats kring jorden, som [är] deras centrum, därför måste jorden, där vi lever, vara det Andliga Riket och
Himmelriket.”675

Det himmelrike som redan finns i Ômoto på jorden är dock inte det fulländade himmelriket.
Det krävs ytterligare arbete för att himmelriket skall förverkligas och spridas utanför Ômoto:

”Ômoto syftar att förverkliga Himmelriket på jorden, där vackra konster, teater och litteratur skall
blomstra.”676

Ett begrepp som sedan 1947 används för att beteckna guds rike på jorden är Aizen-
mondo.677 I artikeln Realigo de Aizen-mondo antaŭ la 21a jarcento (sv. ’Förverkligandet av
Aizen-världen före 21a århundradet’) beskrivs det hur en inomvärldslig ny värld skall uppstå
genom:
(1) assimilering av Aizen-anden, dess applikation och praktiserande i det vardagliga livet;
(2) samarbete och etablering av ett bättre samhälle vad gäller, hygiennormer, utbildning,

jordbruk och bevarandet av friska miljöer;
(3) försök för bättre internflöde mellan raser och religioner och respekt för mänskliga

rättigheter.
Förordet i Diaj Vojsignoj från 1997 säger att: ”[Guds uppenbarade ord till Nao] visar klart

målet att grunda Ômoto: ’Genom att förändra den egennyttiga och våldsbenägna världen,
kommer jag att bygga en Guds värld på jorden, i vilken gudar och människor skall leva i
samklang och glädje, och som skall vara för evigt.”678

7.2.2 Konst (lära)

Konsten har länge spelat en stor roll i Japans kultur och religion. Inte minst Zen-buddhismen
har värderat konsten högt. Konstens stora betydelse i Ômoto kan inte förklaras med inflytande
från Nao och Ohudesaki, utan har sina rötter i Onisaburô, som utövade såväl poesi, kalligrafi,
målning och krukmakeri. Hans verk ställdes ut i redan på 1930-talet. Sedan han släppts fri
från fängelset 1942 ägnade han mycket tid till tillverkning av 3000 teskålar. Onisaburôs
teskålar spelar en viktig roll i dagens Ômoto. Fotografier av tiotalet teskålar har publicerats på
Ômotos nätsida på internet.679 Onisaburô hade en optimistisk syn på människors förmåga att ta
till sig konst och menade att dekadensen vad gäller religiös smak kompenseras av att
allmänheten hade god smak vad gäller konst.680 Onisaburôs konstintresse övertogs av Naohi,
under vars ledarskap konsten hade en än mer central roll i Ômoto. Konstens betydelse i
Ômoto behandlas ingående i Berneggers avhandling. Sammanfattningsvis menar Bernegger
att Ômoto sedan 1945, då konsten fick en allt viktigare roll inom Ômoto, lär att å ena sidan
konstbetraktandet och konstutövningen, å andra sidan deltagandet i ritualen och meditationen
hjälper människorna att förvandla sitt hjärta och förvandlas till ”verkliga” människor med
uppriktiga hjärtan: ”Så blir de ’verkliga’ människornas etisk-estetiska yttringar

                                                
675 ”Ĉiela Regno kaj spirita Regno, La Spirita Mondo ekzistas sur la tero”, OO, Unua jaro, N-o 12, Decembro
1925, s. 25.
676 ”Japanaj Respondoj”, OOI, IV-a Jaro, N-ro 32-a, Aŭgusto 1929, s. 3.
677 Aizen uttolkas som ”kärlek och godhet”. Källa: Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 10.
678 DV e-10.
679 Artverkoj de Fondintoj kaj Gvidantoj, http://www.oomoto.or.jp/Esperanto/esArt/index.html
680 Onisabro DEGUĈI, ”Preparo por la Reveno de Metrejo”, OO, 13-a jaro (N-ro 130), 1951, 4, s. 1.
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förutsättningen för att världen på alla områden förvandlas till ett paradis, och att godhet och
skönhet står i ett harmoniskt förhållande till varandra.681

Konsten har fått en stärkt roll i tidskriften Oomoto sedan Onisaburôs artikel Arto kaj
Religio (sv. ’Konst och religion’) publicerades 1951. 1953 sker en förändring vad gäller vilka
konstverk som avbildas. Fram till detta år avbildas företrädesvis Onisaburôs konstverk med
religiöst innehåll i Oomoto och Oomoto Internacia. Detta sker dock jämförelsevis sällan.
Fotografier dominerar. Sedan 1954 publiceras bilder på profana konstverk allt oftare. Även
buddhistiska och shintoistiska konstverk avbildas som exempel på Japans konsthistoria.
Antalet konstverk som avbildades i tidskriften ökade gradvis. 1954 infördes den fasta
rubriken Japana Kulturo. Sedan Ômoto omkring 1970 gjorde ett vägval och lät konsten få en
allt viktigare plats (se sid. 44) märks detta givetvis också i rörelsens mission på esperanto.
Artiklar om konst blir allt vanligare. Sedan 1980 publiceras färgbilder allt oftare och 1983
började Oomoto utkomma i större format. Sedan 1984 avbildas alltid ett profant konstverk på
tidningens förstasida.

Onisaburôs artikel Arto kaj religio682 är mycket viktig för förståelsen av Ômotos syn på
konsten. Han fastslår att konst och religion är ett oskiljaktigt par. Båda mättar själens törst och
för människan till Guds varma famn, och hjälper oss att leva i njutning och lycka. Konsten
leder oss till himlen genom skönhet, religionen genom sanning och godhet. Genom konsten
får vi röra vid guds rockskört, men genom konsten kan vi inte komma in i det stadium då man
kommunicerar direkt med Guds hjärta och ande. Onisaburô passar också på att förklara ett
tidigare uttalande då han sagt att konsten är religionens moder. Detta syftade inte på konst i
allmänhet, utan på Guds konst, som han utövat när han skapade världen.683 Onisaburôs egen
konst publiceras utförligt i ett tidskriftsnummer senare samma år, i samband med
åttioårsjubileet av hans födelse.684

Under hela 1972 och åren därefter får utställningen ”Onisaburô och hans skolas konst”
som turnerade i Europa och Nordamerika mycket stor uppmärksamhet i praktiskt taget varje
nummer av Oomoto. Onisaburôs ovan nämnda artikel om konst och religion citeras.
Dessutom beskriver man hur Ômotos religiösa och konstnärliga aktivitet väckt stort intresse
bland den japanska allmänheten, särskilt bland konstälskare och kritiker. Utställningar av
Onisaburôs konst har redan anordnats på flera platser i Japan. Utländska konstkritiker som
besökt dessa utställningar föreslog att Ômoto skulle undersöka möjligheterna att anordna en
liknande utställning utomlands, vilket också skedde.685

DEGUTI Ituki menar att konsten är en av de viktiga beståndsdelarna i det ”heliga arbetet”.
Himmelriket är fyllt av gränslös godhet och skönhet, vilket innebär att såväl naturen i
Himmelriket som t.ex. berg, floder och träd, som de himmelska väsendenas hus och möbler är
belysta av Gudomlighetens ljus. Skönheten är inget annat än sanning, godhet och kärlek.
Ômotos tro att Guds rike skall upprättas på jorden innebär att Himmelriket skall speglas till
jorden. Detta innebär att religion och konst måste smälta samman på jorden. Religionen är
nämligen andlig skönhet som manifesterats från Gudomligheten, på samma sätt som konsten
är materiell skönhet som på samma sätt formats från Gudomligheten. Med andra ord är

                                                
681 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 215.
682 Förutom denna titel står över artikeln en annan titel, Pri la eldono de La Rakontoj el la Spirita Mondo (’Om
utgivningen av Berättelser från den Andliga världen’). Det är oklart om denna andra titel kommit med av misstag
eller vad den annars syftar på.
683 Onisabro DEGUĈI, ”Arto kaj Religio, Pri la eldono de La Rakontoj el la Spirita Mondo”, OO, 13-a Jaro
(N.ro 130), 1951, 4, s. 51-54.
684 OO, 13-a Jaro (N-ro 134), 1951, 8.
685 Ekspozicio ”LA ARTO DE ONISABURÔ kaj de lia skolo” okazos en Parizo ci-aŭtune [SIC!], OO, 47-a
jaro., n-ro jan.-feb. (379-380), 1972, s. 1-4.
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religionens överensstämmelse med konsten föreningen mellan Guds hjärta och hans ”kropp”.
Detta är en nödvändighet för himmelriket och för förverkligandet av det jordiska paradiset.686

7.2.3 Läran om andra religioner och gemensam tillbedjan

På esperanto används ordet eklezio för att beteckna religiösa organisationer eller anläggningar
för religionsutövning. Ordet motsvarar det svenska ”kyrka” eller japanska kyôdan. Plena
Ilustrita Vortaro de Esperanto ger fem betydelser för eklezio: 1 Vart och ett av de möten, i
vilket de första kristna bad till Jesus och deltog i en rituell gemensam måltid till minnet av
honom; 2 Den ideala gemenskapen av troende på alla platser och i alla tider, styrd av Kristus;
3 Ett organiserat kristet samfund i en definierad tid, plats eller form; 4 Kristen prästkår; 5
Motsvarande religiöst samfund utanför kristendomen.

Ômoto väljer troligen översättningen eklezio, dels på grund av PIV:s femte definition, men
också för att jap. kyôdan används för såväl kristna som icke-kristna samfund. Detta bekräftas
år 1999 i Diaj Revelacioj.687

Inom Ômoto används uttrycket kyôdô reihai för att beteckna religiös tillbedjan eller religiösa
riter, där anhängare till olika religioner deltar. Det översätts här med ”gemensam tillbedjan”

Redan i Naos första uppenbarelse betonades det att de andra religionerna för föregångare
till Ômoto, men översättningarna av detta stycke har varierat under tidernas lopp. I Kio estas
Oomoto?, utgiven 1933 citeras Nao:

”Alla religioner som funnits till nu är föregångare. Nu uppenbarar sig den ursprunglige Guden en gång för
alltid för att åter rena jordvärlden.”688

I Diaj Revelacioj, internacia eldono från 1999 är översättningen något annorlunda:

”Alla religioner är föregångare, och som den senaste, har Jag, Guden Usitora, uppenbarat mig för att
fullborda nedrivandet och återuppbyggandet av världen.”689

Förhållandet till andra religioner berörs också i Diaj Vojsignoj:

”De nuvarande missionärerna i världen ser alla imponerande ut, men bara till det yttre, men det finns inte
någon, som tillfredsställer Guds hjärta.”690

”Ingen kan fullgöra missionsuppdraget med mänskligt intellekt och mänsklig lärdom. Åt var och en som kan
tro på Gud och tillämpa läran, ger Gud alla i det fördolda all slags kraft.”691

 
En lika kritisk inställning till andra religioner finns i ett citat ur Reikai-monogatari, kap VI:

”Vravasa var mycket bedrövad i sitt hjärta, över att det nuvarande Jerusalem var täckt av avgudar, av falska
heligheter, uppställda av präster, som imiterade de bibliska föreskrifterna, bara för att tjäna pengar. Han
fruktade, att en sådan sak nog skulle väcka en obehaglig känsla hos den kritiska allmänheten, fastän den
skulle kunna förlåtas av Rutbahaismens troende genom en storandlig tro. Vravasa visste också, att prästerna
under den senaste tiden, sökte yttre tecken på grund av bristande inre insikt. Han var tvungen att sucka när
han tänkte på de gagnlösa avgudarna, som ersatte andens ensamhet. De nuvarande troende nöjer sig verkligen
inte med evangeliets eviga sanningar och kan inte ösa upp livets vatten från dem.”692

                                                
686 Icuki DEGUĈI, ”La originalaj karakteroj de la Oomoto-doktrino”, OO, 1987, jan.-jun., s. 12.
687 DR, s. 37, fotnot.
688 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 18.
689 DR 7.
690 DV 18.
691 DV 20.
692 O. DEGUĈI, ”La Reveno de Kristo al Jerusalemo”, OOI, II-a Jaro, N-ro 14-a, Februaro 1927, s. 2.
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Oomoto, La Nova Spirita Movado, utgiven 1924, tenderar att se Ômoto som ett fullbordande
av profetior som finns inom kristendomen och inom Bahái. Skriften beskriver Europa som så
materialistiskt att gudstron är satt på undantag. I det perspektivet har Ômoto uppgiften att
återföra andligheten till världen. Man använder med förkärlek en kristen terminologi.
Józef Major skriver i första numret av Oomoto Internacia (1926) att:

”Moralen är Mänsklighetens kraftfulla röst, som förhindrar våra egoistiska önskningar, när de bringar Alltets
existens i fara. DEGUTI och alla andra språkrör för Ômoto är inte något annat än denna Mänsklighetens
kraftfulla röst, inkarnerad i en Gud. Denna kraftfulla röst kommer snart att få slut på striden mellan sekterna.
Det kommer inte längre att finnas judar, kristna, muhammedaner eller buddhister, utan bara Gudstroende och
Gudsförnekare. Den första syntesen, religionernas syntes, är Ômotos verk, och den andra syntesen, den
mellan Religion och Ateism är ett framtidsperspektiv.”693

KITAMURA Takateru konstaterar att:

”Sakya predikade en sanning, som motsvarade de dåvarande omständigheterna i Indien. Sedan uppträdde,
inte bara i Indien, utan i Kina och Japan från tid till annan stora [buddhistiska] präster, för att harmonisera
hans lära med samhället på den tiden. Men, trots allt är de Sakyas lärjungar och inte överordnade honom. (---
) Också Kristus, liksom Sakya, undervisade sanningen som svarade mot den tiden i Judéen. Den sanning,
som predikades av Sakya och Kristus, duger inte i sig i vår tid. (---) Nu har Gud uppenbarat Ômoto…”694

Ett argument för religionernas enhet är också de likheter som finns mellan dem. Ibland
används mycket ytliga likheter. Man citerar bl.a. en legend om de vise männen som såg ned i
Marias källa och fick se stjärnan spegla sig i vattnet, och konstaterar att samma stjärna speglat
sig Tamanoi-källan i Japan, och att denna stjärna renar mänskligheten från dess synder.695

Onisaburô bad också i olika slags helgedomar inom andra religioner, vilket antyder att han
gav dem ett visst erkännande.696

Oomoto och Oomoto Internacia tenderar båda att komma med positiva uttalanden om
Jesus och bibeln och negativa om kyrkan och kristendomen:

”Men Bibeln skriver aldrig osanning i sin profetia. Sannerligen har den Återvändande Kristus redan kommit
ned till jorden.”697

”Det är en allmän åsikt i Japan, att den Katolska kyrkan är märkligt exklusiv, inte på något sätt storsinnad
och helt egensinnig…”698

I några nummer av Oomoto sker en diskussion med den schweiziske katoliken J. Schmid.
Efter en tid fastslår man att det inte leder till något resultat att fortsätta att strida med
meningar hämtade ur bibeln, om man har olika uppfattning om vad begreppet ”Gud” innebär.
Samtidigt försäkrar man att man inte har mindre tro på Kristus, bibeln, eller Fadern i
Himmelen än vad J. Schmid har.699 Oomoto publicerar också en artikel av den bulgariske
professorn Nikola K. Ilieff som hårt kritiserar kyrkor och präster i Palestina för att de är för
penningfixerade. Författaren uttalar sig positivt om Vita brödraskapet och Oomoto. Han
uppmanar avslutningsvis omotoisterna, särskilt de unga, att lära sig ett språk, helst esperanto,
och resa ut i världen för att ”låta utlänningarna lära känna era goda liv, vanor och tankar, så
                                                
693 Jozefo Major, ”La Krizo de la Religio”, OOI, 1-a Jaro, N-ro 1-a, Januaro 1926, s. 3.
694 Takateru KITAMURA, ”Ekzistantaj Religioj kaj Oomoto”, OO, Marto 1930, s. 12-13. Liknande tankar finns
hos: T. KAMIMOTO, ”Oomoto Respektas Ĉiujn Religiojn”, OO, Februaro 1931, s. 4-11.
695 O. DEGUĈI, ”La Reveno de Kristo al Jerusalemo”, OOI, II-a Jaro, N-ro 15-a, Marto 1927, s. 2.
696 Jozefo Major, ”La Filozofio de Oomoto”, OOI, Majo 1933, s. 14.
697 ”Ni salutas vin”, OO, Unua jaro, N-o 1, Januaro 1925, s. 2.
698 ”Respondo al S-ro T. Schmid”, OO, Unua Jaro, No 3, Marto 1925, s. 26.
699 ”Respondo al S-ro T. Schmid”, OO, Unua jaro, N-o 11, Novembro 1925, s. 25.
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att de kan korrigera sina misstag och följa Er! Var sanningens pionjärer! Sänd många
sändebud till Europa för att förkunna den Östliga Stjärnans ljus, som leder er och efter vilket
många törstar.”700

Man gör ofta klart att de andra religionernas grundare är i besittning av en del av
sanningen. Det gör man t.ex. genom ett citat ur Sankta Skribo: ”Varje profet i de andra
religionerna har förutsett den återuppbyggnad av världen som närmar sig, men han har inte
vetat på vilket sätt den skulle fullbordas.701 Ômoto har dock det företrädet att Ômotos heliga
skrift är nedskriven av religionsgrundaren själv till skillnad från andra religioners heliga
skrifter.702

Ômotos företräde över de andra religionerna framgår än klarare när Onisaburô gör klart att
han inte är Kristus som har kommit åter, eftersom Kristus bara döpte med vatten i en liten del
av mindre Asien, men han själv ger elddop i hela världen.703 DEGUTI Onisaburô preciserar i
ett föredrag sin kritik mot de andra religionerna. De skrämmer människorna med stränga
befallningar, hotar de onda med helvetet och lockar människor till himmelriket. Vissa
religioner menar att faderns skuld straffas intill den sjunde generationen. Hittills har
religionerna bara varit vackra på ytan, fulla av lagar och bud, men tomma på djup kärlek och
godhet. Lyckliga människor som inte är troende, blir olyckliga när de börjar tro på dessa
religioner. Människor oroar sig i onödan, när Gud är kärlek och godhet.704 Ômoto har ett annat
syndbegrepp än andra religioner. Därför är omotoisterna livaktiga, glada och optimistiska.
Deras liv är fyllda av under och erfarenheter av anden. Därför fördjupas deras tro mer och
mer.705

Onisaburô tar direkt avstånd från syndabekännelse inför andra människor:

”Religionerna som funnits hittills, har sagt att ånger förintar synden, och har betonat den, som den
huvudsakliga ’principen’ i sina dogmer. Några andliga rörelser har också ett liv i ånger som sitt måtto, men
ånger inför andra människor fördubblar synderna, eftersom en människa till anden och kroppen är en del av
Gud, och därför hädar ångern Gud själv. Det är bra att göra det framför altaret, men dåligt att avslöja din
omoral, dåliga handling eller avsikt till präster, bonzoj [esp.; sv. ’buddhistiska präster’] eller andra enkla
människor; allt är alltid nytt, som vattnet flyter i floden. Och det är mot naturlagen att dra fram förgångna
handlingar i nutiden. Människor, som har en religiös tro, skall bara be och säga varje gång inför Gud: ’Rena
mig!’ och alla förgångna synder försvinner. Det är alltså inte nödvändigt att bekänna sin synd. Det är också
förbjudet att avslöja och kritisera andra dåliga handlingar gjorda i förfluten tid. Det räcker att i varje
ögonblick göra sitt bästa mot oss och mot andra. Att lida och plåga sig om det som varit och det som kommer
är också dåligt.’706

En stor del av motståndet mot kristendomen är förknippat med första världskriget, där kristna
länder i Europa krigade mot varandra. Det är ett argument som ofta kommer upp när Oomoto
Internacia svarar på läsarbrev som är avvisande mot Ômoto:

”Det saknas inte heller brev, vars avsändare tar avstånd till Ômoto. Herr Handbury, från London, anser
samma sak om vår rörelse, som esperantister anser om ido. Bl. a. säger han: ’Jesus lever, och en gång
kommer han tillbaka (kanske snart) för att styra världen. Han är den verklige frälsaren, vägen sanningen och
livet’ o.s.v. o.s.v. Vi har aldrig kämpat vare sig mot Krisus eller kristendomen, men alltid förklarat att, om
Kristus kommer tillbaka, kommer han att äcklas av de fanatiska ’kristna’, den ’kristna’ religionen och den
’kristna’ civilisationen, som lagt världen i ruiner under det senaste kriget.”707

                                                
700 Nikola K. Ilieff, ”Malnovaj Religioj kaj Oomoto-movado”, OO, Januaro 1931, s. 8-15.
701 ”Sankta Skribo”, OO, Unua jaro, N-o 6, Junio 1925, s. 2.
702 ”Instruo de Oomoto”, OO, Unua jaro, N-o 12, Decembro 1925, s. 1.
703 Onisabro DEGUĈI, ”Akva Spegulo, mi ne estas reveninta Kristo”, OOI, IV-a Jaro, N-ro 29-a, Majo 1929, s.
3.
704 O. DEGUĈI, ”Signifo de Homamo”, OOI, 1-a jaro, N-ro 6-a, Junio 1926, s. 1-2.
705 Kio estas Oomoto?, 5a eldono (Kameoka, Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 81-82.
706 Onisabro DEGUĈI, ”Akva Spegulo”, OOI, IV-a Jaro, N-ro 28-a, Aprilo 1929, s. 2.
707 ”Leterkesto”, OOI, II-a Jaro, N-ro 13-a, Januaro 1927, s. 8.
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En annan orsak till kritiken mot kristendomen är de europeiska folkens behandling av de icke-
europeiska folken:

”Det är sant, att till tiden just före världskriget, tänkte de europeiska folken, som hade en ärofull materiell
civilisation, inte på kulturerna på de andra kontinenterna. Vad gäller religionen, nöjde de sig med sin egen
och brydde sig inte om de andra särskilt mycket. Hur mycket blod från andra folk har de hällt ut i det ’Kristna
Blodets’ namn?”708

Två saker som förefaller vara mycket anstötliga för omotoister är köttförsäljning i butiker och
krucifix. Detta kritiseras vid ett flertal tillfällen i Oomoto Internacia. Ett exempel är när
NISIMURA Kôgetu berättar om ett besök på kontoret för Brita Esperanto-Asocio där han ber
att BEA skall ta bort det fula och grymma krucifixet. Vid samma tillfälle passar han också på
att argumentera för att kött bör skymmas i butikerna, och att det är bättre om man över huvud
taget inte äter kött.709

Bahá’í som vanligtvis brukar beskrivas mycket positivt i Ômotos trycksaker får dock ta del
av viss kritik i en recension om boken Bahá’u’lláh kaj la Nova Epoko. Meningen ”När man
läser igenom den här boken, konstaterar man författarens blinda självutgivelse till
Bahá’u’lláhs läror,” antyder att Ômoto inte ställer Bahá’u’lláh lika högt som Bahá’í gör.
Dessutom ifrågasätts Bahá’ís syn att religion och vetenskap kan gå hand i hand.710

En annan fråga där man kritiserar andra religioner är att man menar att dessa har krånglat
till tron, och gjort vetenskap och filosofi av denna, som vanliga människor inte förstår. Detta
har fjärmat tro och handling.711

Man citerar gärna européer som har samma uppfattningar som Ômoto. Ett exempel är en
notis om två tyska fotvandrare som besökt Ômoto. De är beredda att grunda en Ômoto-filial
hemma i Tyskland. Det berättas att de är kristna, men att de tycker inte om de kristna
prästernas vinningslystnad.712

Ômoto visar sig dock vara oerhört öppet för debatt. Oomoto Internacia publicerar en
artikel av esperantoförfattaren Julio Baghy, som ifrågasatte om Ômoto verkligen var en unik
rörelse, eftersom alla religioner gör anspråk på att vara universella religioner, som ersätter alla
andra. Dessutom kritiserade han Ômoto för att vara en alltför teoretisk rörelse, som inte
omsätter sina läror i praktiken. Julio Baghys artikel kommenteras: ”Uppriktig kritik är
värdefullare än likgiltigt ointresse”.713 Det finns också exempel på positiva omdömen om
kristna. Under rubriken Vera pastro (esp. ’Riktig präst’) beskrivs den 83-årige John Mackim
som levt 56 år i Japan, där han byggt ett universitet, kyrkor, ett sjukhus och försökt bilda
japaner. Hans arbete blev allmänt gillat, ”trots att hans verksamhet var kristen”. När han nu
återvänder till Förenta staterna, skall han ägna sig åt japansk-amerikansk vänskap.714

NISIMURA Kôgetu klargör i Reutlingen i Tyskland att Ômoto riktar sin undervisning inte
enbart till det japanska folket, utan till hela mänskligheten, liksom det tyska Weisse Fahne
(Neugeist) riktar sig till hela världen och inte enbart till det tyska folket.715

Kio estas Oomoto? från 1933 utvecklar tankarna på att de andra religionerna är
föregångare till Ômoto, och menar att Ômoto har uppdraget att ena dessa. De andra
religionernas heliga skrifter har, nästan alla, kommit till genom att lärjungar skrivit ned
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apostlarnas predikningar, inte religionsgrundarens egna. Därför kan man inte garantera att
någon av deras läror innehåller den absoluta sanningen, även om respektive religionsgrundare
förstått Guds vilja perfekt. Detta gäller inte Ômotos heliga skrifter, eftersom Ohudesaki är
nedskrivet av Gud själv, genom att Naos hand löpte automatiskt på papperet, och Reikai-
monogatari nedskrivs efter att Gud yttrar orden med hjälp av Onisaburôs mun. Onisaburô har
just uppgiften att ena och fullända de andra religionerna, som skiljer sig åt inbördes, eftersom
de folk som fått ta emot dem, befunnit sig på olika utvecklingsnivå. Dessa olikheter rör dock
enbart yttre ting, regler och straff och inte de inre andliga verkligheterna. Ômoto är dock en
modern religion som har kraften att leda den nuvarande epoken. Att tro på en föråldrad
religion i stället för på Ômoto är som att erbjuda grundskola till någon som avslutat
universitetsstudier. De nuvarande religionerna förgiftar ofta sina anhängares andar.716

Onisaburô förklarar också att en interreligiös konferens skulle kunna fastställa vem som är
den verklige frälsaren:

”Den första och viktigaste plikten för interreligiösa konferenser måste vara att fastställa vem som är den
verklige frälsaren. Det är inte viktigt, om han kommer från Europa eller Afrika, om han kommer från
interreligiösa eller från allmänheten. Naturligtvis, tror och försäkrar vi, att vår Mästare Herr DEGUTI
Onisaburô, som förklarar sig vara hela världens Onisaburô, är den verklige frälsaren, med många vittnesbörd
och bevis på alla sidor. Men om det likväl på en annan plats skulle finnas en större ande, en inkarnation av
större kärlek, en som enar alla evangelier, skulle vi genast omvända oss till honom och godta honom den
Guds förste representant på jorden.”717

En annan beskrivning på hur föreningen mellan de olika religionerna tänks gå till återfinns i
en artikel efter ett längre meningsutbyte med tidskriften Espero Katolika, där NISIMURA
skriver att Oomoto Internacia inte längre kommer att besvara attacker från Espero Katolika:

”E.K. fruktar [och önskar] att Ômoto inte skall sluka katolicismen som religion, och det är den huvudsakliga
orsaken till E.K.: s attacker.(---) Några katolska präster är rädda för inflytandet från den stora religionen, som
kommer från Fjärran östern. Vi tycker att den fruktan är utan grund, för, som vi har sagt, vill vi inte kämpa
mot någon religion, utan vi vill samarbeta med alla, på så sätt, att vi, medarbetarna, väljer ut de goda sidorna
ur dem, och koncentrerar den under en unik religions spira, som skiljer sig från de gamla genom avsaknaden
av rutiner, förruttnelse och utnötta dogmer.”718

Sedan Oomoto började komma ut igen 1950 publiceras inte längre artiklar som kritiserar
andra religioner eller deras anhängare. I stället publicerar man populärvetenskapliga artiklar
om religionshistoria, försiktigt positiva artiklar om andra religioner, artiklar om interreligiös
dialog och gemensam tillbedjan. Ett särskilt intresse ägnas de nyandliga rörelserna. Exempel
på sådana artiklar är:
(1) Populärvetenskapliga artiklar: ”Syrisk nestorianism i Japan”719; ”Maoriernas religion”720;

”Om nya testamentets originaltext”721;
(2) Positiva artiklar om andra religioner: ”Rasproblem och religion”722 med uppskattning av

kristnas insats för integration av negrer i Förenta staterna; ”De Protestantiska kyrkornas
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Världsråd uttalade sig mot användning av atombomber”723; ”Kristendomen i atomålderns
morgon”724, försiktigt självkritisk artikel av österrikare, som förespråkar modernisering av
kristendomen; ”Varför jag är Pacifist”725, med motivering från kristen etik;

(3) Nyandliga rörelser: ”Spiritismens bekännelseskrifter hundra år”726;
(4) Interreligiösa kontakter (främst sedan 1970-talet): ”Alla murar mellan religionerna

kommer att falla.”727 Dessa artiklar blir allt vanligare eftersom rörelsen gjort ett vägval
kring 1970. (Se sid. 44).

Att man inte längre kritiserar andra religioner hindrar inte att man publicerar en skrift av
DEGUTI Hidemaru, i vilken en ängel berättar att ”män och kvinnor, som fjättrar sig med den
formella tron på någon särskild religion ännu lever fjärran från Sanningen” och är
”nybörjare”. I samma stycke nämns islam, buddhism och kristendomen och deras heliga
skrifter.728

Ômotos och vissa amerikanska episkopala kyrkors firande av gudstjänster i den andra
partens helgedomar beskrivs ingående i många nummer av Oomoto. De teologiska
tolkningarna är ingående.

DEGUTI Kyôtarô menar att detta gudstjänstfirande är steg mot världsfred och enighet
genom interreligiöst samarbete. Han citerar Onisaburô: ”För att evig fred i världen skall
uppstå, måste framför allt de kännbara och de tänkta hindren, som står högt i världen, tas bort.
De största bland de kännbara är rustningen i krigsmakten (inte inom polisen) och gränshinder
runt de nationella territorierna. Och de största av de tänkta är de, som står mellan raserna,
liksom mellan de religiösa organisationerna. För att ta bort de största kännbara hindren, är det
nödvändigt att först de största tänkta hindren tas bort.” DEGUTI Kyôtarô fortsätter: ”Vi skall
göra ytterligare steg i den riktningen: under ledning av Helig Ande skall vi samarbeta för att
skapa ett gynnsamt klimat för mer förståelse och tolerans mellan religionerna.”729

DEGUTI Naohi betonade att religionssamverkan med Amerikas episkopala kyrka kommit
till genom Guds mystiska arrangemang och Dekan Mortons välvilliga arrangemang.
Samverkan ger mänskligheten en ny stråle av hopp, eftersom den fört oss ett steg närmare
världsfreden och dagen för Guds seger, då sanningen att ”Gud är En” kommer att vara
accepterad över hela världen.730

Enligt UMESAO menar Ômoto att alla religioner har samma ursprung och därför måste
samarbeta för den gemensamma missionen. Det är inte alls meningen att hela mänskligheten
skall ha samma religion. Ômoto menar att man genom att religionerna erkänner varandra, kan
öka det vänskapliga samarbetet. För att bli omotoist behöver man alltså inte lämna sin
nuvarande tidigare religion. En kristen kan t.ex. bli omotoist och ändå fortsätta vara kristen.
Den uppfattningen utvecklades tillsammans med fredssträvandet efter första världskriget, som
ett sätt att motverka stridigheter på grund av olika religionstillhörighet.731 (Jfr. sid. 52.)
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Det är för övrigt en klar och tydlig tendens att tidskriften Oomoto på esperanto oftare låter
anhängare till andra religioner uttala sig positivt om religionsdialog och gemensam tillbedjan,
än Ômotos egen ledning.

HIRAI noterar att den fjärde gemensamma gudstjänsten för Ômoto och The Cathedral
Church of St. John the Divine i New York., som ägde rum i Miroku-den i Ayabe 7 november
1981 var mer interreligiös än de tidigare. Den var sammansatt av element från Ômotos och
från kristen gudstjänst: inledningmusik med yakumo-koto, procession med celebranten James
P. Morton, präster och representanter för olika religioner, rening utförd av en Ômoto-präst,
läsning av Norito-bön inför altaret, körsång ”Sanctus Domini”, läsning av Matteus
evangelium 5:1-2. Efter detta fick representanter för Ômoto, shinto, buddhism, kristendom
och islam gå fram till altaret och be för freden i enlighet med sin egen religions rit. Därefter
följde tyst bön, deklamation av en uta av DEGUTI Nao. Så gick sex medlemmar av Ômotos
ungdomskör fram och celebranten Morton tände ljus som de bar med sig. Ungdomarna lät
ljuslågorna brinna tillsammans för att symbolisera att de sex stora världsreligionerna skall
lysa upp världen och ge den fred genom interreligiöst samarbete. Under körsång utväxlades
fridskyssar och man hälsade varandra med ordet ”fred” på olika språk.732

Enligt DEGUTI Kyôtarô trodde Onisaburô att världens ”sanna” religioner hade upprättats
av skaparen Gud för att leda olika folk i enlighet med tidens krav, genom sina Sändebud. Om
vi återgår till religionernas ursprungliga källa i Skaparens Kärlek, ser vi att alla religioner har
den gemensamma rollen att leda oss till Guds eller Buddhas kärlek, trots att läror och riter
varierar enligt de språk och sedvänjor i vilka de finner uttryck, i enlighet med respektive folk
och historiska perioder. På grundval av att alla religioner går tillbaka på samma källa,
predikade Onisaburô principen att alla religioner har sitt ursprung i samma rot och att
religionerna måste sluta att vara motståndare och i stället måste respektera varandra och
samarbeta.733

DEGUTI Ituki menar att trots att olika kyrkor och sekter skiljer sig åt vad gäller religiösa
uttryck och läror, så har de ändå utvecklats ur den Stora Ursprungsanden. Alla religioner
predikar mer eller mindre djupt guds eller Buddhas kärlek, godhet och nåd (esp. korfavoro). I
Ursprungsandens ögon fullgör alla religioner under hans beskyddarskap den gemensamma
missionen att predika kärlek och rättvisa för att få till stånd en fredlig och lyckosam värld.
Den Högste har sänt olika stöttepelare (esp. kolono) till olika folk och i olika tider, i enlighet
med deras utvecklingsnivå och själsliga klimat. Därför har det uppstått olika religioner, som
lägger fram läror avpassade till sina respektive situationer. Inte ens den Högstes namn är
samma på olika platser eller i olika religioner. Trots att tillbedjan skiljer sig åt är bönens
väsen ändå det samma. Samtidigt som Ômoto erkänner religionernas gemensamma ursprung,
respekterar man de originella dragen i dem. Om religionerna erkänner att deras respektive
läror har sitt ursprung i en enda UrsprungsGud, kan de samarbeta för att fullgöra hans
uppdrag. Detta är basen för Ômotos intresse för interreligiöst samarbete och gemensam
tillbedjan.734

I förordet till Diaj Vojsignoj sägs det att: ”I den här boken finns det till och med kritik mot
andra religioner, men detta innebär inte att andra religioner och deras gudar (esp.
ensanktejigitojn) förnekas som falska.”735 Från början har Ômoto förklarat att alla religioner
har samma ursprung, som denna uta av Mästaren Onisaburô förklarar:

                                                
732 A. HIRAI, ”Interreligia Diservo”, OO, N-ro januaro-junio, 1982., s. 3-4.
733 Kiotaro DEGUĈI, ”Religia etiko kaj diverseco de tradiciaj kulturoj”, OO, jul.-dec., 1985, s. 4-5.
734 Icuki DEGUĈI, ”La originalaj karakteroj de la Oomoto-doktrino”, OO, jan.-jun., 1987, s.4-14., s. 11.
735 DV e-24.
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”Sur ĉiun landon, Till varje land,
ŝanĝante Sian nomon, ändrande sitt namn,
malsupreniras går Gud
Dio, la plej supera den högste ner
por la savo surtera.” för frälsningen på jorden.736

Detta förklaras som att ”den ende Guden (MästarGuden) fullbordar mänsklighetens frälsning
genom att komma ner på olika platser för olika folk i olika epoker, och byter namn och
andekaraktär, och skapar nya läror efter behov. Detta är Ômotos idé. Och ändå kan man inte
förneka att det i många religioner finns sådana företeelser [som följande verser anspelar på]:
’Den verkliga undervisningen blir skröplig’ (se vers 424) eller ’Nästan alla kyrkor utnyttjar
Gud för något’ (se vers 30).” Förordet försäkrar att begrepp som ”djävul” och ”onda gudar”
inte syftar på andra religioners Gudar, utan på onda andar på jorden inom politik, ekonomi,
religion o.s.v.737 Den positiva inställningen till andra religioner innebär inte att man förnekar
att Ômoto har en särställning. I förordet till Diaj Vojsignoj framhåller man att ”dessa
[Onisaburôs] läror kan frambringa en stor reform till de existerande religionerna, alltså vad
gäller deras gudsbegrepp och lärosystem; och den [SIC!] har faktiskt gett en stark impuls och
inflytande till världen.”738

7.2.4 Fred och världsfederation

En förenad värld är en tanke som tidigt finns med i Naos uppenbarelser i Ohudesaki:

”I världen finns det bara en sol. Med sju eller åtta kungar, kommer världen att lida av konflikter utan slut. Jag
har ställt till en plan för att regera världen med en Gudomlig kung.”739

Oomoto Internacia rapporterade regelbundet om olika försök att åstadkomma nedrustning och
försök att åstadkomma en världsfederation. Man har också följt med i debatten om att skapa
en europeisk union. Vanligtvis har tidningen förhållit sig mycket kritisk till förslag om en
sådan, eftersom man befarar att en sådan union är riktad mot andra kontinenter.740 Detta
utvecklas på följande sätt:

”Ingenting skulle teoretiskt hindra skapandet av Europas Förenta Stater, enligt modell från Amerikas Förenta
Stater. Den europeiska kontinenten skulle utan tvekan vinna mycket materiellt om tull och andra gränser
mellan nationerna skulle tas bort. Men skulle denna nya statsbildning innebära något viktigt framsteg ur vad
gäller världsfreden? Vi tror inte det. Mellan de länder, som utgör en del av de förenta staterna, skulle krig
inte längre kunna utbryta, eftersom anarkin skulle ersättas av en skiljedomstol. Men mellan kontinenterna
skulle möjligheten av ett förfärligt krig ännu alltid hota mänskligheten. Därför måste vi genast säga, att man
måste anstränga sig för att grunda Hela Världens Förenta Stater och inte kontinentförbund, som hotar världen
med naturkatastrofer [SIC!].”

I samma artikel ger man också uttryck för Ômotos uppfattning varför tusentals välvilliga
pacifister aldrig kommer till några resultat när de samlas till kongresser. Orsakerna är två.
Dels kan de inte prata med varandra. Även om denna svårighet skulle lösas genom att de lärde
sig esperanto, skulle det dock återstå en annan orsak. Det finns ingen idégemenskap mellan
dem och därför strider de olika pacifistiska grupperna om sina olika doktriner. Det behövs en
mäktig hand som skapar ordning bland pacifisterna. Denne måste vara av Gudomlig karaktär,

                                                
736 Jämför Bhagavadgita 4:7.
737 DV e-24-e-25.
738 DV e-11.
739 DR 59.
740 ”Kroniko”, OOI, 1-a Jaro, N-ro 7-a, Julio 1926, s. 4.
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en oövervinnerlig Messias, en sådan människa som ”redan finns och varje dag arbetar för det
gemensamma goda i det fjärran Japan”.741 Man syftar alltså på DEGUTI Onisaburô.

Man är dock inte konsekvent avvisande till tanken på en europeisk union. Vid ett tillfälle
inbjuder man läsarna att skriva och uttala sig om vad de tycker om den paneuropeiska
rörelsen, den panasiatiska rörelsen och om intellektuellt, politiskt och ekonomiskt samarbete
mellan Europa och Asien.742 Vid ett annat tillfälle beskriver man på ett helt uppslag ett projekt
för genomförandet av Europas förenta stater och de kommentarer förslaget mött från olika
länder.743 Vid sidan av arbetet för en världsfederation, ett universellt språk och en universell
religion, publicerar Onisaburô också ett förslag till en universell kalender.744

Vid den japanska religiösa fredskonferensen 18-20 maj 1931 i Tokyo deltog representanter
för Ômoto. De konstaterade att förhållandet att första världskriget som varat fem år i Europa
mellan kristna länder har uppdagat att religiösa ledare är inkapabla och saknar auktoritet,
eftersom de inte lyckats stoppa kriget. Därför är det nödvändigt att religiösa ledare förenas för
att sopa bort Satan och Hans apostlar, d.v.s. militaristerna. Ômoto lade också fram ett
fempunktsprogram vid konferensen;
(1) Ta bort murarna mellan religioner;
(2) Gå tillbaka till det Gemensamma Ursprunget;
(3) Förmå religionerna i hela världen att samarbeta;
(4) Ge politiker och styresmän religiös ledning;
(5) Uppmuntra Nationernas förbund.745

Oomoto Internacia börjar mycket konkret i sitt första nummer efter kriget, som kom ut
1950, att behandla frågan om världsregering och publicerar i några nummer ett förslag till en
världskonstitution. Förslaget uppges vara framtaget och underskrivet av elva namngivna
personer med europeiskklingande namn.746 I samma nummer behandlas också Japans nya
konstitution. DEGUTI Isao konstaterar nöjt att denna förutsätter absolut pacifism, och ger
folket rätten att avsätta det styre som på nytt försöker dra in landet i krig. Han konstaterar att
denna konstitution är epokgörande inte bara i Japan, utan också i hela världen.747

Man vill också lyfta fram olika tecken på fred och förståelse mellan olika länder. Ett
exempel på detta är en artikel när man nämner att prins Takamatu har gett blod till Förenta
nationernas armé [SIC], något som vore otänkbart före kriget.748 Ett annat exempel är att ett
flertal japanska städer förklarat sig vara mondanigitaj (esp.; sv. ’världsfederativa’). Det gäller
bl.a. de två städer där Ômotos helgedomar ligger, nämligen Ayabe sedan 1950 och Kameoka
fem år senare.749 När en läsare frågar vad detta egentligen innebär, om t.ex. någon annan lag
än den japanska gäller i dessa städer, blir svaret att det är en förklaring från staden att den
tillsammans med folket i hela världen, strävar efter evig fred.750 Man fortsätter att
uppmärksamma arbetet med att genomföra en ny kalender för hela världen.751Fredsfrågan och
arbetet mot atombomber behandlas regelbundet, liksom Förenta nationernas arbete.

                                                
741 ”Unuigitaj Ŝtatoj aŭ Supernacia Respubliko?”, OOI, 1-a Jaro, N-roj 8-9-a, Aŭg.-Sept. 1926, s. 7.
742 ”Enketo”, OOI, II-a jaro, N-ro 18-a, Junio 1927, s. 3.
743 ”La Projekto por la Kreo de Eŭropaj Unuigitaj Ŝtatoj ĉe la Kunsido de la S.D.N. kiu sin malfermis en
Septembro 1929 en Ĝenevo”, OOI, IV-a Jaro, N-ro 33-34-a, Sept.-Oktobro 1929, s. 7.
744 V.M. Ŝiŝkov, ”Pri ŝanĝo de kalendaro”, OOI, VI-a jaro, N-ro 59-a, Novembro 1931, s. 3.
745 E.I., ”Japana Religia Konferenco por Paco”, OO, Junio 1931, s. 8-9.
746 ”Prepara Provaĵo de Mond-konstitucio”, OOI, 12-a Jaro (N-ro 125), Novembro, 1950, s. 10-11.
747 ”Japana konstitucio kaj Mondregistaro (Pozicio de U.H.A.)”, OOI, 12-a Jaro (N-ro 125), Novembro, 1950, s.
6-7.
748 Amanoĵak [pseud.?], ”La Mondo estas Unu”, OO, 13-a Jaro (N-ro 129), Marto, 1951, s. 41.
749 ”Pacagado en Japanio, Mondfederistoj konsideras Esperanton”, OO, 433, 1991, jul.-dec., s. 20-21.
750 ”Publika Demando de J. Eljot”, OO, 14-a jaro (N-ro 143-144), 1952, 5-6, s. 75-76.
751 ”Pri Mondokalendaro”, OO, 15-a Jaro (N-ro 151-152), 1953, 1-2, s. 21.
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DEGUTI Kyôtarô redogjorde vid 72:a Universala Kongreso de Esperanto ingående för
Ômotos tankar om vad uttrycket Unu Mondo, (esp.; sv. ’En Värld’) betyder för Ômoto. Så
länge som olika stater är suveräna kommer krig att förekomma, vare sig de är socialistiska,
liberala eller kapitalistiska. I Japan rådde inbördeskrig under den feodala tiden då Japan var
uppdelat i mer än 300 län. Sedan Japan förenades vid Meizirestaurationen 1868 har Japan inte
plågats av inbördeskrig. Detta kommer också att genomföras i större skala i hela världen. När
ländernas självbestämmande upphör, kommer också krigen att upphöra i världen. Japan
kommer att bli en provins i en världsfederation. Ômoto är inte nöjt med det arbete som utförs
av Förenta Nationerna. En verklig världsfederativ regering eller världsregering måste komma
tills stånd snarast. 752

Vid 14:e japanska kongressen för världsfederalister började Ômoto att verka för att den
världsfederativa rörelsen skall börja använda esperanto.753 Redan tidigare har dock Oomoto
publicerat rapporter om hur enskilda omotoister och andra arbetat för esperanto i den
världsfederativa rörelsen.754

7.3 Världsförändringen

Den världsförändring som inleddes när Usitora-no-konzin blev fri från sin fångenskap och
som fortsatte med att DEGUTI Nao och DEGUTI Onisaburô fick sina gudomliga uppdrag
skulle enligt Ômotos lära genomföras genom ett nedbrytande av världen och ett uppbyggande
av den nya världen och/eller genom att Guds rike skulle uppstå i denna världen. Det går att
utskilja olika inställningar om hur Ômoto har uppfattat att detta skall äga rum:
(1) DEGUTI Nao tänkte sig ett eskatologiskt ingripande från Usitora-no-konzin, där ett

förindustriellt jordbrukssamhälle skulle återskapas.
(2) DEGUTI Onisaburô tänkte sig att människor måste bygga ett paradislikt samhälle på

jorden genom förändringar i näringsliv, politik, kultur o.s.v. Denna grundinställning gav
dock möjlighet till olika uttolkningar under olika perioder.

(3) Under DEGUTI Naohis ledarskap utvecklades en ny tolkning av Onisaburôs tankar. Man
betonar liksom under Onisaburôs tid människans initiativ till förändringen. Den skall dock
ske genom ”förvandling av hjärtat”, genom utövning av de traditionella japanska
konsterna och genom ett arbete för fred, världsfederation och esperanto.

(4) Parallellt med dessa tre uppfattningar om hur jorden skall förvandlas till ett paradis, finns
en föreställning om de olika världarna och Guds rike (se s. 106), från vilket Guds karaktär
flyter till den materiella världen och får denna att allt mer likna himlen.

Flera parallella uppfattningar om det paradislika samhället återfinns även i andra japanska
nya religioner, t.ex. i Tensyô-kôtai-zingû-kyô (Dansreligionen). Dansarna fick möta ledaren
Ôgamisama i andevärlden, vilket var som ”Guds kungarike på jorden”.755

7.3.1 Nedrivandet

Sedan jordbävningen i Edo 1855 spreds idén om att jordbävningen var en del av en
världsförändring, som skulle innebära att de fattiga fick del av de rikas rikedomar. Kiliastiska
idéer spreds bl.a. av Tenri-kyô som grundades 1863.756

                                                
752 Kyotaro DEGUCHI, ”Paca kunekzistado kaj lingva egaleco”, OO, jul.dec., 1987, s. 1-3.
753 ”Pacagado en Japanio, Mondfederistoj konsideras Esperanton”, OO, 433, 1991, jul.-dec., s. 20-21.
754 Rüdiger Eichholtz, ”Aliĝu al la kampanjo por esperantismigi la Asocion de Mondkonstitucio kaj
Mondparlamento”, OO, N-ro julio-decembro, 1978, s. 88-90.
755 Tina Hamrin, Dansreligionen…, s. 18.
756 Emily Groszos Ooms, Women…, s. 82-82.
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Även inom Ômoto är en av de viktigaste grundtankarna att den här världen har blivit så
ond att den kommer att ersättas av en ny värld. Den kommande förändringen och den nya
världen beskrivs på många olika sätt. I Naos skrifter är tatekae (jap.; esp. Malkonstruo; sv.
’nedrivande’) och tatenaosi (jap.; esp. Rekonstruo; sv. ’återuppbyggande’) det vanligaste
sättet att beskriva den förestående förändringen. Orden är gamla japanska byggnadstermer,
som används när ett gammalt uttjänt hus rivs, och ett nytt hus byggs upp på samma plats.757

Nao var säkert väl förtrogen med byggnadstermer, eftersom både hennes far och hennes make
var byggnadssnickare.

Många citat från Ohudesaki som publiceras i översättning antyder att någonting håller på
att hända, men ger inte några klara indikationer på hur långt världen har kommit på vägen mot
världsförändringen. Ett exempel på ett skriftställe som bearbetats i olika utgåvor är Naos
uppenbarelser från 1 juli 1899, som publicerats i olika översättningar. I juni 1929 publicerar
Oomoto Internacia följande utdrag:

”(---) Om Guds företag skulle misslyckas denna gång, skulle världen absolut inte stå kvar och därför
uppmärksammar jag gång på gång gudsdyrkarna, att de skall anstränga sig. Från år 1895 har Himmelens Tre
Gudar stigit ned till Jorden och beskyddar den. Gryningen skall plötsligt utbreda sig över världen. Gud
använder tre mycket viktiga människor, som sina grundläggande representanter för den nya världen, för att
fullborda de ovanliga uppgifter de fått. Om någon viktig figur i Ômoto skulle förstå Guds vilja och vore
fullständigt övertygad, skulle Jag kalla förberedda människor från olika platser på jorden till Ômoto och låta
dem tjäna enligt Guds plan; så skulle saken fullbordas utan allt för mycket obehag och svårighet. Det är bara
nödvändigt, att man skall arbeta helt enligt Guds befallning… (---)”758

I Diaj Revelacioj publiceras en mycket annorlunda översättning av ett delvis annorlunda urval
ur grundtexten. Metoden att göra urval ur heliga skrifter och själva urvalet sanktioneras av
ledaren,759 och ses som en hel av uppenbarelsen. Nedanstående översättning är hämtad från
1999:års utgåva av Diaj Revelacioj, internacia eldono:

”(---) När Himmelens Tre Gudar stiger ned till Jorden och börjar beskydda den, skall genast gryningen
komma till världen. Gud använder tre människors själar, och gör dem till frön för Guds värld, för att få dem
att utföra underliga ting. Genom irohas 48 bokstäver gör Jag världen helt ny. Gå inte ut för att värva nya
troende, för detta Ômoto är inte samma sak som andra kyrkor, som är nöjda med att bara samla många
troende. Genom att dra ihop förutbestämda själar till Ômoto, skall Jag ge var och en sin egen uppgift.(---)”760

I Oomoto publiceras 1925 ett stycke av Onisaburô, skrivet 1903, som är en sammanfattning
av både nedbrytandet och uppbyggandet av den nya världen. Texten är inte kronologiskt
uppbyggd men det går ändå att uppfatta huvuddragen. Budskapet är att Jordens FörfadersGud
lidit så länge och i det fördolda betraktat vad som hänt i världen. Därför kommer han med
tillåtelse från Himmelens Store Gud att omforma den nuvarande syndiga världen till ett nytt
fredligt paradis. Innan detta måste människorna rena sig. I samband med detta har Onisaburô
rollen som domare. I texten som inte är klar och sammanhängande, verkar det däremot som
någon av gudarna kommer att skilja på goda och onda, på får och getter. De syndiga har dock
ännu tid att omvända sig. I den nya världen kommer de som varit lyckliga och haft makt och
inflytande i denna världen, att falla ned i en olyckans träskmark.761

Världens slut förknippas också med att kristendomen och buddhismen har urartat:

”Världens slut kommer, när de verkliga innebördena i Kristi och Buddhas läror inte längre kommer att
predikas eller åtlydas rätt. Det betyder slutet för Kristi och Buddhas ande. En ny Gudsande kommer att

                                                
757 DR, s. 9, fotnot 3.
758 ”Sankta Skribo de Oomoto-Fondintino Nao DEGUĈI”, OOI, IV-a Jaro, N-ro 30-a, Junio 1929, s. 2.
759 DR, s. 2-4.
760 DR 268-270.
761 Onisabro DEGUĈI, ”Hude no ŝizuku, Gutaro de plumo”, OO, Unua jaro, N-o 6, Junio 1925, s. 3.
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återupprätta verklig kristendom och verklig buddhism. Det är återuppbyggandet av världen, förutsagt i
Sankta Skribo av Ômotos Grunderska.”762

Motsättningarna mellan västerlandets materialism och österlandets andlighet är en viktig del
av Ômotos budskap 1924-1935, liksom Ômotos roll som en förmedlande länk mellan dessa.
Därför citeras också ett stycke ur Reikai-monogatari, där Vravasa gör en lång genomgång om
skillnaderna mellan Hinode-landet [Japan] och Tokoyo-landet [Nordamerika], vilkas
nationalism har som bas rättvisa, respektive vinstbegär. Vravasa menar att dessa
motsättningar kommer att leda till krig:

”Ja, eftersom de två mästarna och brottarna från Öster och från Väster nu träder upp på hela världens scen
och förbereder sig på seger i striden [SIC!]. Det är uppenbart att förr eller senare kommer scenen att
explodera av vildsint strid och av förfärlig blodspillan, om bara en av de två inte ger vika för den andre, och
inte heller drar sig tillbaka. Världen kan inte räddas utan det stora Har-Magedon-kriget, det slutliga
världskriget. Därför sände Gud två Gudsmänniskor till jorden, för att förverkliga de himmelska paradiset där;
de är inspirerade av Johannes [Döparens] och av Kristi andar för att predika evangeliet om himmelriket runt
om i världen.”763

Man ger också västerlänningar tillfälle att varna för krig. Den ungerske esperantoförfattaren
Julio Baghy är en av dessa:

”Med eller mot sin vilja ser meditatören, att mänskligheten dansar över bottenlösa avgrunder och att Europa,
med andra ord den ’vita rasen’ har tagit på sig primadonnarollen i den här förfärliga dödsdansen. Vi vanliga
människor, som alltid är offer under makthavarna, kämpar under trycket under de ekonomiska och moraliska
allmänna kriserna. Vår nermalda och plågade motståndsvilja kommer inte att kunna stå emot i det ögonblick
när krigets monster på nytt mycket snart trumpetar ut en signal för terrorns furier.”764

Kio estas Oomoto?, utgiven 1933 ger en ordentlig genomgång av Ômotos lära, men ägnar
knappast någon uppmärksamhet alls åt Maitreya-världen. Däremot avslutas boken med
följande varning:

”Vi är mycket rädda för att någon slags stor katastrof snart kommer att drabba hela mänskligheten, som den
Heliga Skrift [Ohudesaki] har förutsagt, eftersom världens nuvarande tillstånd drar världen till en sådan
katastrof med våld. Det är ett viktigt tillfälle, när mänskligheten skulle måsta vakna för att bygga en verklig
andlig kultur. Våra öron hör den vassa sorgesången från den materiella civilisationen som går under. Andliga
rörelser i alla länder, förena er under Människokärlekens fana!”765

 
1951 publicerar Oomoto en ingående varning för en kommande katastrof under rubriken
Kataklismo kaj Dikredo (Naturkatastrof och Gudstro), skriven av Onisaburô. Artikeln inleds
med att redogöra för hur förändringar i lutningen på jordens axel kommer att leda till
klimatförändringar och beskrivningar av hur vulkanutbrott och bergskedjeveckning leder till
förändringar i landskapsbilden. Så slår Onisaburô fast att Gud enligt en varning i la Sankta
Skribo skall göra allt nytt. Då kommer tre stora och tre små katastrofer: vind, vatten och eld;
hunger, sjukdom och strider. De tre sistnämnda skall tolkas både bokstavligt och i överförd
bemärkelse: det kommer även att bli ekonomisk hunger, ideologisk sjukdom, politiska strider
o.s.v. Den moraliska dekadansen och egoismen kommer att tillta. För att överleva övergången
till den nya tidsåldern är det nödvändigt att stå ut med olika lidanden och smärtor. Detta
väntar såväl ateister som fromma omotoister. De troendes enda fördel är att när katastrofen
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kommer, kommer de att kunna luta sig mot Gud och möta sådant som inte är någon
överraskning för dem, eftersom det uppenbarats sedan länge.766

Sedan 1951 har inte Ômoto publicerat något material på esperanto som varnar för en nära
förestående katastrof i världen, med undantag för vissa stycken i heliga skrifter.
Tidningsartiklar om kampen mot kärnvapenupprustning har varit formulerade i en anda som
mer är ägnad att uppmuntra till arbetet för fred än att förutsäga ett nedbrytande av världen.

7.3.2 Återuppbyggnaden, Maitreya och Maitreya-världen

Beteckningen Maitreya (sanskrit; pali: Metteyya; japanska: Miroku) går tillbaka på maitrī
(vänlighet, välvillighet, aktiv god vilja); Maitreya skulle därför kunna översättas med ’den
välvillige’.767 I denna avhandling används vanligtvis uttrycket Maitreya, vare sig esperanto-
texten använder Miroku eller Majtrejo. Vissa forskare menar att tron på Maitreya som den
kommande framtida buddhan har så stora likheter med den iranska zoroastrismens tro på den
framtide frälsaren Mithra och Mitra i det vediska panteon att detta tyder på ett samband.
Inchang Kim avvisar denna åsikt eftersom den indiske Mitra spelade en mycket
tillbakadragen roll i det vediska panteon, och den iranske Mithra uppvisar många drag som
starkt skiljer honom från Maitreya. Maitreya i den tidiga buddhismen är inte någon gud som
skyddar världen från fiender, utan en upplyst som lär ut dharma och leder människor till
religiös frälsning.

Maitreya har tre olika roller i berättelser från olika tider och platser, såväl inom hinayana-
som mahayana-buddhism.
(1) I berättelser om Maitreya som en vanlig människa i förfluten tid nämns han som en

lärjunge till Śākyamuni Buddha, som förutsäger att han skall bli en buddha.
(2) Vissa texter kan tolkas som att förutsägelsen äger rum i Tusita-riket (Tusita-himlen).

Det nämns bl.a. att Śākyamuni Buddha lämnar över sitt diadem – och därmed sitt styre
över Tusita-riket – till Maitreya. Denne vistas så i Tusita-riket och undervisar där om
Buddhas lag.

(3) Maitreyas viktigaste roll är dock den framtida Buddhans. Efter en tid i Tusita-himlen,
återvänder han till det jordiska paradiset Ketumati, ’det rena landet’. Åter på jorden
kommer Maitreya att leda människor till upplysning. Det finns många olika uppfatt-
ningar om när Maitreya skall komma. Tal som nämns i olika skrifter är 4000 eller 5000
år efter Śākyamuni Buddhas födelse eller nirvana. Enligt kinesisk tradition kommer
Maitreya 5.760.000.000 år efter Śākyamuni Buddhas nirvana.

Enligt olika traditioner kommer Maitreya att födas ur sin mors högra sida i en brāhmaņa-
familj i en trädgård. En spåman eller spåkvinna kommer att förutsäga att han skall bli en
världshärskare eller en Buddha. Han kommer att nå upplysning den dag han börjar meditera
under ett träd.768

Maitreya-kulten i Indien är sparsamt dokumenterad, men kretsade kring önskan att uppnå
nirvana. Maitreya-kulten i Kina syftade däremot till återfödelse i Maitreyas paradis efter
döden.769770

                                                
766 Onisabro DEGUĈI, ”Kataklismo kaj Dikredo”, OO, 13-a jaro (N-ro 136), 1951, 10.
767 NE 12:626.
768 Att ange alla källorna för palitexter skulle vara att gå långt utanför ramen för denna avhandling. En kan dock
anges: ”Cakkavatti-Sihanada Suttanta”. Dialogues of the Buddha. Translated from the Pali of the Digha Nikaya,
Part III, Sacred Books of the Buddhists, Vol. 4 (London: Pali Text Society, 1977), s. 72-74.
769 Kim, Inchang, The Future Buddha Maitreya, An Iconological Study, Emerging peerceptions in Buddhist
Studies, no. 7 (New Delhi: D.K. Printworld (P) Ltd., 1997), s. 1-32.
770 Det finns en hel del skrivet om Maitreya, om ursprunget till föreställningarna om honom, om källorna, om
spridningen av föreställningarna och om hans karaktär. En god sammanfattning ges i: Etienne Lamotte,. Histoire
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Inom mahayanabuddhismen spelar Maitreya och de andra bodhisattvorna en viktig roll. De
troende förväntas dyrka dem och offra till dem. Bland boddhisattvorna återfinns de stora
mahasattvorna. Lotussutran, som spelat en central roll i Japans buddhism sedan Tendaisekten
grundades av Dengyô-daisi (762-822), räknar upp 23 sådana. Bland dessa återfinns
Maitreya. Maitreya är den bodhisattva som tidigast blev föremål för kult. Han uppfattas som
levande, till skillnad från de tidigare buddhorna, och kan därför svara på de troendes böner.
Han både vill och kan hjälpa.771

Maitreya-kulten kom från Korea och Kina till Japan tillsammans med buddhismen på 500-
talet. De första buddhistiska statyerna som kom till Japan föreställde Maitreya och
uppfattades som ”utländska kami”. Maitreya dyrkades av personliga motiv som lycka och
långt liv. I japansk religion kom så Maitreya att länge spela en stor roll i den eskatologiska
väntan. Förväntningarna på Maitreyas ingripande har dock utvecklats i två olika riktningar.
Enligt den första riktningen, som tillkom under Nara-perioden (710-94), skall de troende
dyrka Maitreya för att samla på sig tillräckligt med förtjänster för att kunna återfödas i Tusita-
himlen, på samma sätt som anhängare till Zyôdo-buddhismen (Rena landet) hoppades att
återfödas i Amidas himmelska paradis. Enligt den andra riktningen, som utvecklats från den
skriftliga traditionen, skulle Maitreya under tidsåldern Mappō, då Buddhas lag degenererat,
stiga ned från Tusita-himlen och återställa den buddhistiska lagen på jorden. Under Heian-
perioden (794-1133) började tanken på Maitreyas ankomst till jorden att göra sig gällande i
vissa skolor. Fram till denna tid var Maitreya-kulten framför allt spridd bland aristokratin.

Under Edo-Tokugawa-perioden 1600-1868 spreds kulten även bland fattiga, bl.a. i byar i
Ibaragi på Japans östkust. Man väntade att Maitreyas skepp skulle komma med stora laster ris.
Så skulle Maitreyas tidsålder börja, då överflöd skulle råda. Bland bönderna uppstod
föreställningen om Maitreyas år. Maitreya skulle komma till jorden vart tolfte år enligt
månkalendern. Detta år skulle vara ett år av svält som följdes av ett år med god skörd.
Antingen drakens år eller det påföljande ormens år, skulle vara Maitreyas år.772 Under Edo-
perioden utvecklades också bergskulterna. 1733 besteg Huziko-sektens ledare Yikigyô
Miroku vulkanen Huzi773 och menade att han i samband med detta gick in i Tusita-himlens
förgård, där han inte bara skulle söka sin egen frälsning, utan också arbeta aktivt för andras.774

Maitreya-kulten har influerat både flera japanska nya religioner som t.ex. Ômoto, Seikai-
kyûsei-kyô775 och Reiyûkai.776

Min slutsats är att de kiliastiska förväntningarna även inom Ômoto på en inträdande
Maitreyas tidsålder har stegrats dels i en tolvårscykel inför vissa tillfällen då drakens och
ormens år har inträffat, vilket har skett 1892-93, 1904-05, 1916-17, 1928-29, 1940-41, 1952-

                                                                                                                                                        
du bouddhisme indien des origines à l’ère de Saka (Louvain: Institut Orientaliste, 1958, 1967 (rèimpr.)), s. 775-
788. I denna bok sammanfattar författarna traditionerna om Maitreya i olika källor i fyra grupper: 1. Ajita och
Maitreya, lärjungar till Bâvari; 2. Maitreya får sin förutsägelse; 3. Ajita, den framtide cakravartin och Maitreya,
den framtide buddha; 4. Maitreya och Ajita är samme person.
771 Richard H. Robinson, & Willard L. Johnson, The Buddhist Religion, A Historical Introduction, Third Edition
(Belmont, Calif. : Wadsworth, 1982), s. 79-80.
772 MIYATA Noboru, ”Types of Mitreya Beliefs in Japan”, A. Sponberg and H. Hardacre, Maitreya, The Future
Buddha (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), s. 175-190; Emily Groszos Ooms, Women and
Millenarian Pritest in Meiji Japan, Deguchi Nao and Ōmotokyō, Cornell East Asia Series No. 61 (Ithaca, New
York: Cornell University East Asia Program, 1995), s. 80.
773 Fuji med Hepburn-translitterering.
774 Collcutt, Martin, ”Mt. Fuji as the Realm of Miroku”, A. Sponberg and H. Hardacre, Maitreya, The Future
Buddha (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), s. 248-249.
775 Peter B. Clarke, Modern Japanese Millenarian Movements, Their Changing Perception of Japan’s Global
Mission with Special Reference to the Church of World Messianity in Brazil, Peter B. Clarke (ed.), Japanese
New Religions, In Global Perspective (Richmond, Surrey, Curzon Press, 2000), s. 133-134.
776 Lancaster, Lewis R., ”Maitreya”, The Encyklopedia of Religion (New York: Macmillan Publishing
Company), s. 9:140.
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53, 1964-65, 1976-77, 1988-89 och 2000-01, dels vid tidpunkter när ledarna har fyllt 56 år
och 7 månader, vilket har anknutit till uppfattningen att mänskligheten skulle få vänta på
Maitreya Buddha i 5670 miljoner år. En tredje orsak till en höjdpunkt i Maitreya-förväntan
var tioårsjubileet av Taisyô-periodens inledande, år 1922. Förväntan på Maitreya-världen har
dock aldrig varit helt och hållen bunden av detta schema. År 2001 angav representanter för
Ômoto att ett fåtal troende har en ökad Maitreya-förväntan under drakens år, men att Ômoto
avråder från den typen av tro.777

Enligt Brigitt Bernegger har sedan 1947 de shintoistiska begreppen kami-no-yo (sv.
’gudavärld’), sinkoku, matu-no-yo, (sv. ’de alltid gröna tallarnas värld’) fått träda i
bakgrunden för det buddhistiska Miroku-no-yo (sv. ’Maitreya-världen’).778

Ômotos skrifter på esperanto använder omväxlande uttrycket Miroku-mondo (sv.
’Maitreya-världen’) och Mondo de Miroku, (sv. ’Maitreyas värld’). Rekonstruo (sv.
’återuppbyggnaden’) syftar på inträdandet av Maitreya-världen. Dia regno (sv. ’Gudomligt
rike’, ’Guds rike’), Diregno (sv. ’Gudsrike’) och Dia mondo (sv. ’Gudomlig värld’, ’Guds
värld’) är mångtydiga begrepp som kan syfta på såväl olika platser i den andliga världen (se s.
106), Guds rike i denna värld (se s. 145) och Maitreya-världen.

Maitreya-förväntan i Ômoto har tidigt kommit att förknippas med läran om Maitreyas tre
kroppar, som i sin tur går tillbaka på läror om Buddhas tre kroppar.

I de länder till vilka buddhismen spred sig fanns en stark tradition att gudomliggöra heliga
människor. Hīnayānaskolorna avvek från denna tradition, genom att framför allt
uppmärksamma Buddha som en människa som har levt i den här världen. En tendens
att gudomliggöra Buddha kan skönjas i införandet av kāya-begreppen, vilka fick betydligt
större uppmärksamhet i mahāyānabuddhismen jämfört med hīnayānaskolorna. Kāya
betecknar Buddhas ’kroppar’.

De tidiga mahāyānabuddhisterna föreställde sig två kāyas:
(1) Rūpakāya eller Nirmāņa kāya, vilket betecknade varelsers kroppar i allmänhet, och
(2) Dharmakāya, som hade två betydelser:
(2a) Dharma-kroppen, alltså samlingen av de bruk (praxis), som gör en varelse till en
Buddha, och
(2b) den metafysiska principen bakom universum - verkligheten (Tathata).

Även andra uppdelningar förekom.779

Yogācāra tänkte sig följande två kāyas:
(1) Den första är uppenbarelsekroppen Nirmana kāya som motsvarar Siddhartas Rupakāya
enligt tidigare läror.
(2) Den andra som introducerats av Yogacara är ersättnings- eller njutnings-kroppen
Sambhoga- kāya, som är den förhärligade kroppen som Buddha får som en belöning för sina
bodhisattvaövningar, och som boddhisattvorna får skåda när de ser Buddha.780

Kaya-begreppet genomgick under historien självfallet en lång utvecklingsprocess. Att gå
igenom denna faller dock utom uppgiften för denna avhandling. Det kan dock vara intressant
att se hur modern japansk buddhism ser på kaya. Ett exempel är en modern japansk
buddhistisk katekes på som översatts till många språk, bl.a. till esperanto, ”Instruoj de
Budho”, utgiven av Bukkyô-dendô-kyôkai, som ger följande uppdelning i en beskrivning av
trikaya:

Buddha har en trefaldig kropp.

                                                
777 Mina inlämnade frågor besvarade av SAITÔ Hirosi, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
778 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…s. 10.
779 Nalinaksha Dutt, Mahayana Buddhism (Calcutta: Firma KLM Private Ltd., 1976), s. 141-177.
780 Richard H. Robinson & Willard L. Johnson, The Buddhist Religion, A Historical Introduction, Third Edition
(Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1982), s. 72-73.
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(1) Dharmakāya (esp. ’korpo de Esenca aspekto’) har Dharma som kropp
(2) Sambhoga-kāya (esp. ’korpo de Rekompenca aspekto’) är den i vilken Dharma-kroppen
uppenbarar sig utan form eller figur.
(3) Nirmāņa-kāya (esp. ’korpo de Respondata aspekto’) är den, som anpassar sig efter alla
människors karaktär och uppenbarar sin figur i den här världen och uppvisar födelse, död och
uppnående av upplysning.781

Läran om miroku sansin (Maitreyas tre kroppar) om vilken Onisaburô talat 1914 har klara
drag av läran om ’Buddhas tre kroppar’ och har möjliggjort att man samtidigt kunnat tänka
sig Maitreya som en eller flera personer och som en tid eller ett tillstånd. ’Maitreyas tre
kroppar’ enligt Onisaburô beskrivs 2001 på följande sätt:
(1) Hôsin no Miroku (Lagkroppens Maitreya) är grundaren DEGUTI Nao och hennes tid

sträckte sig till 1918.
(2) Åren mellan 1918 och Sumikos död 1952 är uppenbarelsen av ôsin no Miroku

(Motsvarighetskroppen Maitreya), i vilken Onisaburôs och Sumikos kärlek visar sig i
tolkningen av den gudomliga profetian.

(3) Den period som påbörjades vid Sumikos död 1952 och som skulle vara evigt är hôssin no
Miroku (Belöningskroppens Maitreya)782

Läran om miroku sansin relateras aldrig i missionen på esperanto.
Naos första uppenbarelse inträffade på nyårsdagen drakens år 1892 och utsäger klart att en

ny tid kommit:

”Alla världar slår samtidigt ut som plommonblommor. Guden Usitoras tid har kommit. Nu förverkligas den
Guds värld, som jag har öppnat som plommonblommor för att fortsätta i tallens färg.”783

Plommonblomman, som slår ut tidigt på våren, symboliserar människans trogna hjärta och
livstid och det idealiska styrelsesättet i världen. Tallen, som alltid är grön, symboliserar den
oföränderliga sanningen och det långa livet.784

Diaj vojsignoj konstaterar att en förändring skall inträffa:

”Den jordiska världen är Guds rike, och den här gången kommer den att förenas och regeras av en Gudomlig
konung.”785

Orsaken till att en förändring måste inträffa är att ”världen har blivit för ond”786, vilket framför
allt gäller skillnaden mellan de rikas och de fattigas situation:

”Man bugar sig i vördnad för de rika, men de fattiga struntar man helt i.”787

I Naos skrifter ges en förhållandevis ingående skildring av den nya världen. Människorna
skulle leva under Usitora-no-konzins styre i harmoni med naturen. Det skulle inte finnas krig,
fattigdom, sjukdom, pengar, silke, tobak, västerländska kläder eller skor, inte heller
överdådiga bakverk eller sötsaker. Människorna skulle leva enkla liv, men ändå ha tillräckligt
                                                
781 Instruoj de Budho (Tokio: Bukkyo Dendo Kyokai, 1983), s. 25-29.
782 Mina inlämnade frågor besvarade av SAITÔ Hirosi, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001; Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 80-81.
Utläggningen om Maitreyas tre kroppar är inte samma vid ovanstående samtal och hos Bernegger. Ovan
redogörs för tolkningen enligt samtalet. Bernegger anger bl.a. att den tredje perioden skulle inträda när Naohi
blev 56 år och 7 månader (1958-59) och att det jordiska paradiset då skulle förverkligas i tid och rum.
783 DR 1.
784 DR, s. 9.
785 DV 2.
786 DV 7.
787 DV 12.
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med mat (endast fisk, säd, frukt och grönsaker) och ordentliga bostäder. Inget överflöd eller
slöseri skulle förekomma.788 Denna bild av den nya världen har endast delvis återgivits i
Ômotos mission på esperanto. Redan 1893 antyds hos Nao tanken att den nya världens
ankomst har samband om människorna förändrar sina hjärtan eller inte.

”Nå väl, alla människor i världen, förändra era hjärtan. Jag skall återföra världen till den ursprungliga
forntiden.”789

Vid vallfärden till Mesima i maj 1901 hälldes vatten från Moto-Ise i havet (se s. 34) och Nao
bad till Usitora-no-konzin att vattnet skulle spridas över de fem kontinenterna och rena dem,
och på så sätt bygga ett paradis på jorden. Nao förkunnade att vattnet skulle spridas runt hela
jorden på tre år, och att världen sedan börja röra på sig. Under tiden skulle de människor som
hade som uppdrag att tjäna den gudomliga planen, börja samlas.790 Denna profetia riktas alltså
fram mot drakens år 1904.

I Diaj Revelacioj nämns Guden Maitreya vid ett tillfälle från 1903, då det sägs att:

”Eftersom världen skall reformeras för att bli ett himmelskt rike på jorden, styrt av Guden Maitreya, kommer
världen snart att befinna sig i villervalla eftersom goda och onda andar övergår uppåt och nedåt. Nedrivandet
kommer att fullgöras på kort tid, men återuppbyggandet är svårt, eftersom Jag måste ändra på allt.”791792

Diaj Vojsignoj, skriven av Onisaburô 1904 visar att Onisaburô anser att han har ett uppdrag
från Gud:

”Gud band Onisaburô till Sig, när han var 12 år gammal, för att förbereda något. När han var 27 år började
Gud att använda honom för den heliga saken.”793

                                                
788 Emily Groszos Ooms, Women…, s. 46.
789 DR 60.
790 Sakae ŌISHI, Nao Deguchi…, s. 48-54.
791 DR 548
792  Föreställningar om Maitreya som en jordisk härskare som skall styra jorden återfinns också bl.a. i Burma, där
Maitreya-förväntan under senare tid kunde vara politisk exklusiv på ett sätt som liknar Ômoto under Onisaburôs
ledning. I Burma har Maitreya sedan länge haft en viktig plats i buddhismen. Maitreya-kult finns omvittnad på
700-talet. Universell kärlek skulle spridas i världen, vilket hans namn antyder. Det fanns legender om den
utopiska Uttarakuru-kontinenten, som skulle förverkligas i huvudstaden för den förenade jorden, när
boddhisattvan Maitreya i framtiden skulle regera. Från det medeltida Sri Lanka hade också de burmesiska
kungarna ärvt boddhisattva-idealet, idealet att kungarna skulle födas som Maitreya, vilket gav staten en
soteriologisk grund. Vissa kungar tänktes kunna befria människor, andar och världar, såsom ”Maitreya, befrias
Samsara-fångar genom sitt heliga ord...”. Maitreya tänktes ha en viktig plats i den buddhistiska världsstaten. De
människor i denna stat som hör Maitreyas ord och följer honom skall befrias från Samsara, förgängligheten och
döden. Maitreyas munk-kommunitet skall överträffa Gautama Buddhas. Cakkavatti-idealet i det
burmesiska kungariket från 1500-talet och framåt innebar att kungen skulle vara en Cakkavatti, en kung som
erövrar världen utan våld, utan enbart med rättvisa och på så sätt bereder vägen för Maitreya. Under 1920-talet
fanns det munkar som menade att det förfall, som skulle föregå Maitreyas ankomst, hade kommit. Den brittiska
kolonialismen sågs som en del av detta förfall. Sedan British India Company hade annekterat nedre Burma 1852
blev folkliga Maitreya-förväntingar politiskt explosiva. 1858 erkändes en fiskare som Maitreya av folket. På
1940- och 1950-talen fanns det bland burmesiska munkar föreställningar om att socialismen förebådade
Cakkavattis och Maitreyas tidsålder. I norra Thailand och eventuellt också i Burma spreds på landsbygden
föreställningar om att som identifierade ”Buddhas andliga värld” med ”en värld av gemensamt ägande och
outsinligt välstånd”. Kiliastiska föreställningar spreds 1956/57 vid 2500-årsjubileet av Shakyamunis nirvana.  I
januari 1957 grundades i Thailand ett vänsterparti uppkallat efter Maitreya: Sri Ariya Metrai-paritet. U Nus
buddhistiska socialism i Burma bygger på en syntes mellan tradition och revolution. Källor: E. Sarkisyanz,
Buddhist Backgrounds of the Burmese Revolution (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965), s. 58 f.,63, 65, 90 f.,
151 f., 155, 199, 210; Melford E. Spiro Melford, Buddhism and Society. A Great Tradition and Its Burmese
Vicissitudes, (London: George Allen & Unwin Ltd., 1971), s. 162-190.
793 DV 31.
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Guden Maitreya nämns därefter inte i Diaj Revelacioj förrän i ett antal uppenbarelser från
1915-1918,794 alltså åren kring drakens år 1916. Här utvecklas en teologi kring Maitreya.
Denne är himlens förste Förfader och himlens kung, liksom Usitora-no-konzin är jordens
Förfader.795 De onda gudarnas ledare försöker uppnå en högre rang än Maitreya för att kunna
förfoga över världen.796

I en uppenbarelse från 1915 jämförs Onisaburôs uppdrag i förhållande till Naos:

”DEGUTI Naos heliga uppdrag denna gång är att arbeta för att återuppbygga världen, i vilken de själar som
följer den verkliga vägen, nästan har förintats, eftersom himmel och jord blivit täckta av moln. UEDA
Kisaburôs [Onisaburôs] själ, ägd av Guden Hituzisaru, har fått uppdraget att genom återuppbyggnad ändra
världen, så att den blir Maitreya-världen.”797

Maitreya-världen kommer att förverkligas genom ett aktivt ingripande av Usitora-no-konzin
och Ômoto i Ayabe kommer att ha en central roll:

”När denna nedrivning har genomförts lyckosamt, kommer Jag helt och hållet att rensa bort onda andar, om
de än så litet är blandade bland de goda; Jag skall förmå dem att byta väg till den rena godhetens väg och
göra dem rena som kristall. Det är Ômoto, Ayabe, som genom förändring kommer att förverkliga Guden
Maitreyas vackra värld, som är en så helig plats att det kommer att bli världens rot.”798

Väntan på Maitreya-världen ledde också helt konkret till att man byggde det tempel som
senare skulle kallas Tyôsei-den. 1917 skrev Nao: ”Bygg helgedomen på berget Hongû-yama,
och när Gud den Högste blir gudomliggjord där kommer Han att styra över världen.”799

Maitreya-världen beskrivs också i Naos sena profetior i Diaj Revelacioj. I den nya
tidsåldern kommer himmelsguden Maitreya och jordguden Kunitokotati, att ställa upp regler
för alla generationer.800 Maitreya är alltigenom god och visar både mästarskap, husbondskap
och faderskap till världen.801

Däremot är varken Maitreya eller Usitora allsmäktiga. De kan inte ensamma ingripa mot
vasallgudars uppror.802 Det är därför viktigt att människorna sluter upp bakom gudarna.

Ett avsnitt ur Diaj Revelacioj från 1917 behandlar Onisaburôs roll i förverkligandet av
Guds plan. Det utsägs inte klart att Onisaburô är Maitreya, men han ges en sådan roll som
brukar förknippas med världsfrälsare. Avsnittet behandlar händelser både i den andliga och i
den materiella världen. Onisaburôs själ har genomgått en kedja med återfödelser och på så sätt
samlat erfarenheter:

”Eftersom DEGUTI Onisaburôs själ är Mizus Gudsande, har han skäl att rädda alla varelser i hela världen
och att utköpa dem från deras synder. Hur mycket gott han än gör, kommer kan därför att bara få utstå förtal.
Om han gör än så litet ont, förföljs han från alla riktningar. Så fylld av lidande är hans roll.

Sedan forntiden låter jag DEGUTI Onisaburôs själ vara med om stora mödor genom många återfödelser.
Men denna möda är den lättaste av alla hittills.

DEGUTI Onisaburôs själsliga roll är så smärtfylld: man kommer att förmå honom att sitta på nålar; man
kommer att kasta honom i ett rum med getingar och giftormar; man kommer att dra ut naglarna ur hans

                                                
794 Det enda undantaget är DR 602 från 1910 där det sägs att UEDA Kisaburô har till uppgift att förändra världen
till en Miroku-värld.
795 DR 754.
796 DR 758.
797 DR 602.
798 DR 685.
799 ”Joel BROZOVSKY, Ĉoosej-den. Multjara revo realiĝis”, OO, 434, 1992,, s. 2.
800 DR 802.
801 DR 830.
802 DR 807.
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händer och fötter; och samtidigt som han spottar blod ur strupen, kommer han att behandla till och med dem
som står emot honom godhjärtat, och kommer så att förändra deras hjärtan.

DEGUTI Onisaburôs själ kommer att i grunden förändra hjärtat på själen hos den stora Ormen med åtta
huvuden och åtta svansar. Hans själ kommer att styra världen med fred och lugn. Det är hans heliga uppdrag,
i vilket ingen i världen kan ersätta honom.

Att DEGUTI Onisaburô flera gånger hittills blivit utsatt för mordförsök, är en spegling från den världen,
där onda gudar hatar honom.

Eftersom denna människa är en själ, vilken Himmelsguden använder direkt, kommer han att få utstå olika
förolämpningar och hinder till dess världen styrs i god ordning. Men detta är den själ som ger den onde
anden det sista slaget.

DEGUTI Naos roll är att i förväg meddela vad som skall hända i världen, och DEGUTI Onisaburôs roll är
att arbeta fylld av medlidande och kärlek, alltså att förverkliga Guds plan för himmelen och jorden och rädda
gudar, religioner, människor, fåglar djur och till och med insekter.”803

Inför 1921 fanns det en stark kiliastisk förväntan på ett krig mellan Japan och omgivande
länder, vilket i stället ledde till det första Ômoto-målet och att Onisaburô häktades och
tempelområdena förstördes. (Se s. 38).

En av orsakerna till Ômotos västmission genom utgivningen av trycksaker och tidskrifter
på esperanto från 1924 och inrättandet av kontoret i Paris 1925 är den kiliastiska förväntan
som åter blev stark sedan Onisaburô släppts fri. I mars 1927 skulle Onisaburô fylla 56 år och
7 månader och 1928-29 var det åter dags för drakens och ormens år.

Onisaburô framställs i starka kiliastiska ordalag i trycksakerna på esperanto på 1920- och
1930-talen. Skriften Oomoto, la Nova Spirita Movado, utgiven 1924, nämner vare sig Guden
Maitreya eller Maitreya-världen vid namn. I stället använder man en terminologi som till stor
del är hämtad från kristendomen eller Bahá’í. Väntan på en världsförändring beskrivs i klara
kiliastiska ordalag i kapitlet ”Världens framtid med Ômoto”. Budskapet är att den materiella
civilisationens framgång har lett till att tron på gud har försvunnit från människornas hjärtan.
Detta har lett till att människornas synder har blivit fler och att jorden blivit ett Helvete. Ett
exempel på detta är Första världskriget i Europa. Den lära som råder i världen är ’kropp-över-
själs-läran’. I Bibeln finns dock ett löfte som håller på att förverkligas; tiden för Guds dom är
inne. Världen kommer att styras av en kung som utses av Gud. Innan detta kan inträffa måste
dock människorna förbereda sig. I Reikai-monogatari finns lösningen på alla människornas
problem vad gäller att reformera själ och kropp, samt även om frågor som rör politik,
utbildning, kärlek, förberedelser för krig o.s.v. Genom att studera Ohudesaki och Reikai-
monogatari kommer människorna att räddas vid Guds dom.804 Boken antyder också att det är
Onisaburô som är den väntade Frälsaren:

”I hans ungdom plågades han av än det ena än det andra olyckliga arbetet. Men redan från sin barndom hade
han ett underbart mottagande hos Gud. Sedan han genomlevt asketism under en vecka i grottan i berget
Takakuma, inte långt från hans hus, blev hans andliga förmåga särskilt underbar. I asketismen gav Gud
honom kunskaper om den praktiska läran för att återupprätta världen med metoden tinkon-kisin (genom
vilken man kan förstå gudsbesatthetens egenskap, andens verkliga existens och tillståndet hos en människa
som är förenad med Gud.) (---) Det är inte konstigt att hundratusentals omotoister är förvissade om att den tid
kommer, när mänskligheten i hela världen tillber honom som Verklig Frälsare.”805

 ”Nu väntar han på den kommande händelsen, och förbereder sig för att fortsätta och förverkliga det
gudomliga företaget allt mer vidsträckt och utsträckt över allt, för att ge alla religioner det verkliga livet,
varför han vill visa grunden till världsstyre.”806

                                                
803 DR 787-793.
804 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 28-36.
805 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 8-9.
806 Oomoto, La Nova Spirita Movado (Ajabe: Oomoto, Fremdlanden-Propaganda Oficejo, 1924), s. 40.
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Även det första numret av Oomoto Internacia hänvisar till att Onisaburô uppfyller en biblisk
profetia:

”Men Bibeln skriver aldrig osanning i sin profetia. Sannerligen Den Återvändande Kristus har redan kommit
ned till jorden.”807

När Oomoto så inleder sin Onisaburô-biografi i som publiceras i form av en följetong, börjar
man med att gå igenom olika religioners väntan på olika frälsargestalter; judendomens
Messias, kristendomens Kristus, shintos Difilo (esp. ’Guds son’), buddhismens Miroku-
Bosacu eller Majtolea (båda beteckningar för Maitreya), konfucianismens kung-frälsare. Man
nämner också att taoismen och ”muhammedanismen” har liknande förväntningar på frälsare
och att Buddha har sagt: ”Innan Maitreya-styret kommer, kommer min lära att gå under.”
Man skriver att flera asiatiska religioner redan erkänner Onisaburô som Frälsaren som
kommit, och att de nuvarande religionerna inte lyckats förhindra första världskriget. På detta
sätt anspelar man att Onisaburô är den väntade frälsaren. Så övergår man till att skildra hans
liv.808

När DEGUTI Onisaburô presenteras i Oomoto Internacia nr 1 från 1926 avbildas han i
högtidsdräkt och de västerländska läsarna möts av budskapet: ”Redan återkommer Messias
Kristus, och han uppträder som en stor sol i Orienten!”809 Onisaburô presenteras alltså i
japanska kläder men med judisk-kristen terminologi. På detta sätt ville Ômoto presentera
Onisaburô som en ledare för hela mänskligheten.810 I nr. 3 av samma tidning sägs det klart och
tydligt vilka förväntningar som finns på Onisaburô:

”Den Helige Herren DEGUTI Onisaburô ställer sig med alla förberedelser [SIC], som sanningen, livet och
vägen. Det är vår fasta tro, att han är en Gudsmänniska, större än alla hittillsvarande profeter och heliga. (---)
Snart kommer hela mänskligheten att se, att han kommer som en blixt från den östliga himlen och kommer
som Kristus som kommer åter. Före det kommer Evangeliet att predikas över hela världen. Hör det!”811

Onisaburô kallas alltså Kristus i Ômotos trycksaker från 1926. Snart publiceras dock ett tal,
enligt vilket Onisaburô menar sig vara mer än Kristus. Han menar att de som säger att han är
Kristus, som kommer åter, har visat honom en icke önskvärd ynnest. Kristus misslyckades
nämligen att uppfylla Johannes döparens profetia om att ”döpa med eld”, på grund av att
djävlarna hindrade honom. Detta utför nu Onisaburô i hela världen.812

Man framhåller dock också att Maitreya-världens ankomst i beror på människors
inställning och aktivitet, vilket bl. a. framgår i det nedan citerade utdraget ur Reikai-
monogatari, som publicerades redan som följetong från nr. 5 i Oomoto Internacia, vilket visar
att budskapet ansågs viktigt. Namnet på volymen är La Reveno de Kristo de Jerusalemo (sv.
’Kristi återkomst till Jerusalem’), och den handlar om hur Ômoto-missionären Vravasa
befinner sig i Jerusalem i andevärlden och där träffar bl.a. Bahá’u’lláh, Maria från Magdala
och en grupp kristna, framför allt svenskar, under ledning av amerikanen Svafordo, som
väntar på Kristi ankomst. I detta sammanhang identifieras ofta Onisaburô med Messias,
Kristus och Maitreya. Vravasa säger:

”Den kärleksfulle Guden avsåg, redan när han skapade universum, att nedkalla sitt lyckorike till jorden och
ge mänskligheten välsignelse och glädje. Nu har Han manifesterat sig i Ölandet Hinode [Japan]. Och för att

                                                
807 K[oogecu]. N[ISIMURA], ”Saluto”, OOI, 1-a Jaro, N-ro 1-a, Januaro 1926, s. 2.
808 ”Biografieto de La Sankta Sinjoro”, OO, Unua Jaro, N-o 8, Aŭgusto 1925, s. 16-19.
809 OOI 1, Januaro 1926, s. 2.
810 Även andra japanska nya religion har beskrivit sina ledare på ett liknande sätt. Se bl.a.: Tina Hamrin,
Dansreligionen…, s. 103.
811 K[oogecu]. N[ISIMURA], ”Oomoto: ponto inter Okcidento kaj Oriento”, OOI, 1-a Jaro, N-ro 3-a, s. 1.
812 Onisabro DEGUĈI, ”Paroloj de Majstro DEGUĈI”, OOI, 1-a Jaro, N-ro 5-a, Majo 1926, s. 2.
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förbereda Jerusalem, sin Heliga ursprungsplats – för sin nedkomst hit, har den Store Guden sänt Mizu-andens
helige som Återlösare för mänsklighetens mödor813 av alla slag. Det är glatt och hoppfullt, att israeliterna,
guds egendomsfolk, samlar människor av alla nationer och, i tro på den Messias som skall komma åter,
anstiftar bygget av detta högtidliga tempel, som er Amerikanska Grupps tempel. Det är en stor ära för mig,
att ni var så goda att ni tog emot er i er heliga grupp.

Ah! Kan’nagara Tamatihaemaese.
Han gick glatt iväg från tribunen under entusiastiska applåder från alla närvarande.
Direkt efter honom, gick den gamle mannen fram till bordet och sade:

Enligt den höge missionärens tal, har jag väl förstått varför han kommit hit, och jag tror att de andra i min
grupp också har förstått det. Det är tydligen ett Gudomligt företag på djupet och i hela världen att båda
frälsarna som riktats från andarna Mizu och Izu, nu har uppträtt i Hinode-landet [Japan], som blev helt enat
redan för femtio år sedan. Tidigare var det delat i hundratals småstater, som ofta krigade med varandra.
Enandet av detta land är anledningen till dess nuvarande framsteg, vilket visar att nuvarande världscivilisa-
tionen kommer att växa till sig och förädlas och att mänskligheten kommer att frodas, om folken blir vänner.
Herr Vravasa säger helt riktigt, att graden av kärlek mellan folken är ett mått på mänsklighetens framsteg.
För att uppnå världsfred, vilket innebär att förverkliga Gudsriket på jorden, måste vi först arbeta för att de
’envisa hindren’814 som delar nationerna skall falla isär. Enbart genom att dagdrömma och drömma kan vi
inte förverkliga freden, utan idog möda för att fälla murarna, på samma sätt som det är omöjligt att förena
vattnet i två igenlödda flaskor utan att bryta dem. Vår grupp försöker visa världen den verkliga vägen till
fred. Och därför förbereder vi Messias återkomst. Tack vare att den helige missionären rest hit från Hinode-
landet, har jag fått reda på Guds storslagna företag, och jag hoppas, att ni som är i min grupp, kommer att
börja arbeta tillsammans med denne helige man för att få det gudomliga företaget att lyckas – det första och
det sista.

Den gamle mannen slutade sitt tal, och de närvarande applåderade; man kände att en atmosfär av harmoni
härskade i hela salongen.

Maria från Magdala, som dittills hade varit tyst på grund av sin stora gripenhet, ställde sig majestätiskt
och gick fram till tribunen:

Mitt herrskap!
Min själ är mycket entusiastisk, när jag hörde de två heliga männen tala. Det är ett under att jag bredvid

Jerusalems station händelsevis träffade herr Vravasa, som kommit hit från en plats långt borta på andra sidan
oceanen. Jag tvivlar inte att han blivit sänd på uppdrag av gud, som en föregångare till Messias som kommer
åter. Med stor glädje deltar jag i ert möte för att fira hans ankomst. De olika orden: ”Messias återkomst”,
”Kristi återvändande” ,”Förververkligandet av Maitreya-Gudsriket” har samma betydelse. Det räcker inte
bara att säga, att den dag är nära, när Guds plan är verklighet; människorna, som är gudomliga levande
tempel, måste handla livfullt för att underlätta Hans företag. Vi, Guds söner och Hans levande tempel, måste
kämpa mot två kraftfulla hinder: det första är yttre, världsligt, materiellt, det andra – inre, moraliskt, andligt.
Två murar, som skiljer oss från Gud: först, militarismen och den exklusiva nationalismen; sedan, religiöst hat
och rashat. Jag tycker att det är mer brådskande att skaffa undan de religiösa murarna. Alla religioner har ju
faktiskt undervisat om samma principer. Kristus förkunnade: ”Himmelriket finns ju i er själva”; Abdul Baha’
lärde: ”Världsfreden måste förverkligas i människans hjärta.”815

Oomotos redaktion får snart ett kritiskt brev från en schweizisk katolik som avvisar Ômotos
uppfattning att Onisaburô är Kristus och bl.a. skriver: ”kanske man i Manchuriet och
Mongoliet ännu kan beundra ett sådant analfabetiskt ’gudomligt sändebud’, som er DEGUTI
Onisaburô är, men tro inte att de högt civiliserade folken i Amerika och Europa på något sätt
kommer att uppmärksamma er ’profet’.” Detta brev publiceras och besvaras med en ingående
argumentation där man bl.a. framhåller att schweizaren blandat ihop den icke-skrivkunniga
DEGUTI Nao med Onisaburô och dessutom framhåller att Bibeln lyfter fram just människor
som inte är lärda som t.ex. Jesus och evangelisterna. Man hänvisar också till en buddhistisk
profetia om att en helig man i slutet av världen skall uppenbara sig i ett litet land i nordöst.816

                                                
813 Esp. peno (sv. ’möda’) kan vara ett översättningsfel för esp. peko (sv. ’synd’), som skulle passa bättre i denna
text, där kristet språkbruk gärna används.
814 Esp. obstinaj baroj (sv. ’envisa hinder’) är ett citat ur esperantohymnen La Espero av L.L. Zamenhof.
815 O. DEGUĈI, ”La Reveno de Kristo al Jerusalemo (7), El la Rakontoj de Spirita Mondo”, OOI, 1-a Jaro, N-ro
12-a, Decembro 1926, s. 2.
816 ”Letero de Svisa Katoliko”, OO, Unua Jaro, No 3, Marto 1925, s. 22-25; ”Respondo al S-ro T. Schmid”, OO,
Unua Jaro, No 3, Marto 1925, s. 26-33.
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Tidskrifterna tvekar alltså inte för att publicera kritiska läsarbrev, och att ge författarna
svar på tal. Man publicerar dock minst lika gärna positiva läsarbrev. Den anonyma artikeln La
Grandspirita Sanktulo ger en personlig bild av Onisaburô, nästan i lovprisningens form.
Onisaburô sägs vara folklig, naiv som ett barn och modig som Gud. På ryggen har han
stjärnbilden Orion och på handflatorna den korsfäste Kristi märken. Han är ett
förkroppsligande av den universella kärleken.817 Att Onisaburô blir ärad är viktigt för Ômoto.
Därför inbjuder Oomoto Internacia sina läsare att skriva in dikter, sånger och meningar för att
fira att Onisaburô blivit slutligen friad från anklagelserna vid den första Ômoto-förföljelsen.818

Materialet publicerades 1928 som en bok på 200 sidor med titeln Sinjoro Laŭdata.819 I
samband med Onisaburôs 60-årsdag publiceras ett flertal läsarbrev från Europa med
hyllningar i Oomoto Internacia under 1931.820

H. OTAKA skriver i ett svar till en nederländsk esperantist:

”Vi tror inte, att Helige Herren DEGUTI O. helt och hållet skall återupprätta världen på några år. Nej, det är
inte möjligt. Men Gud deklarerar säkert, att han under hela sitt liv kommer att lägga den fasta grunden för det
eviga Gudsriket på vårt verkliga jordklot, efter att ha börjat styra hela världen med Gudomlig Dygd, och att
hans framträdande över världen kommer att äga rum inom några år.”821

Utan tvekan fanns det en viss förväntan om att Maitreya-världen skulle inträda när Onisaburô
fyllde 56 år och 7 månader, vilket inträffade 28 mars 1928. I oktobernumret av Oomoto
Internacia 1927 meddelas det att NISIMURA Kôgetu skall återvända till Japan av ”privata
skäl” och beräknas återkomma våren 1928.822 Följande nummer av tidningen utkommer dock
inte förrän i november 1928. I decembernumret 1928 anges att Mondo de Miroku betyder
”extrem kärlek eller universell fred”.823

Tidskrifterna fortsätter att gärna anknyta till andra religioners förväntningar på en ny
tidsålder. De nyandliga rörelserna får nu ett större utrymme. Föreställningen att vi nu är på
väg in i Vattumannens tidsålder lär ha skapats i det sena 1800-talets teosofiska och
ockultistiska kretsar. I skrift används det i Lewi Dowlings bok The Aquarian Gospel of Jesus
the Christ från 1907.824 Detta passade givetvis väl in med Ômotos kiliastiska förväntan. K.O.
Schmidt lägger in Ômoto och Novspirito och ’själ-över-kroppslärans’ seger över ’kropp-över-
själsläran’ som en del av den nya Vattumannens tidsålder.825 I samma tidning vidareutveckla-
de Onisaburô läran om Maitreya-världen. Lägg märke till att denna inte är något lyckorike för
alla människor, utan snarare en rättvis värld:

”Maitreya-världen (Guds Styre) är den i vilken den som gör gott får det gott, och den som gör ont får det ont.
I den nuvarande världen är det möjligt att människor som gör ont till och med kan tjäna mycket eller nå en
hög post, om de kan lura allmänheten skickligt. Det finns också de, som handlar gott och rättvist, men som
ändå plågas och lider och alltid är i ett uselt skick. Så kan det vara, eftersom världen är ställd under djävlars
beskydd. I Maitreya-världen tillåts absolut inte något sådant absurt. De som gör gott, kommer alltid att lyckas
väl; och de dåliga avsikterna krossas i grunden. Maitreya-världen är rättvisans värld, i vilken ingen ond avsikt
fullföljs.”826

                                                
817 ”La Grandspirita Sanktulo”, OO, Dua Jaro, N-o 1, Januaro 1926, s. 7-14.
818 ”Grava Anonco”, OOI, II-a Jaro, n-ro 19-a, Julio 1927, s. 3.
819 Karl-Olof Sandgren & Leif Nordenstorm (red.), Religia Literaturo en Esperanto (Boden: Nordenstorms
förlag, 1994), s. 99.
820 ”Por memorigi la 60-jaran datrevenon de S-ro O. Deguĉi”, OOI, VI-a jaro, N-ro 59-a, Novembro 1931, s. 2.
821 H. OTAKA, ”Respondo al Demando”, OOI, III-a Jaro, N-ro 23-a, Novembro 1928, s. 4-5.
822 ”Sciigo”, OOI, II-a Jaro, N-ro 22-a, Oktobro 1927, s. 1.
823 ”Sankta Skribo de Oomoto-Fondintino Nao DEGUĈI”, OOI, III-a Jaro, N-ro 24-a, Decembro 1928, s. 2.
824 Olav Hammer, På spaning efter helheten, new age, en ny folktro? (Förlagsort ej angiven, Wahlström &
Widstrand, 1997), s. 150-151.
825 ”Kosma Misio de Oomoto kaj la Ascendo de la Nova Epoko”, OOI, IV-a Jaro, n-ro 33-34-a, Sept.-Oktobro
1929, s. 1.
826 Onisabro DEGUĈI, ”Akva spegulo”, OOI, IV-a Jaro, N-ro 33-34-a, Sept.-Oktobro 1929, s. 2.
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Perioden 1927-29 innebar en stegring av den kiliastiska förväntan, men periodens slut medför
inte att förväntan på Maitreya-världen avbryts. I tidskrifterna märker man ett stort intresse för
den japanska ockupationen av Manchuriet och upprättandet av lydstaten Manchukuo 1932.
U.H.A. intensifierade sin aktivitet i området. 1933 ges en utförlig beskrivning av Onisaburô i
Kio estas Oomoto? Efter en beskrivning av hans barndom, författarskap och syn på konsten
ges en teologisk beskrivning av Onisaburô i kapitlet ”Frälsaren…”:

”Mästaren DEGUTI är ju guds utvalde Frälsare. Han är den mest perfekta modellen av Messias,
Världsfrälsaren förutsagd i bibeln. Han är ringaktad och hatad av många japaner, som inte känner honom väl,
men han är högt respekterad och varmt dyrkad av dem som förstår honom rätt. I hans huvud finns en outsinlig
källa av vetande. Ur hans ord flödar liv och evig ungdom. Han praktiserar alla dygder så perfekt, att det är
omöjligt att noggrant beskriva var och en av dem här. Var och en som finns vid hans sida känner en fantastisk
värme i hjärtat; var och en blir hänförd av hans ädla personlighet; var och en känner ett underbart andligt
skydd i hans närvaro och vill inte längre gå iväg från honom.

Han är en kung utan krona. Gud har tryckt in tecknen på vår frälsning på Sin trogne utvalde. På sin
handflata827 och fingrar har han spikmärken, liknande dem, som Kristus fick för nästan 2000 år sedan.
Händerna verkar vara genomborrade av spikar, och hans rygg bär stjärnbilden Orions tecken. Under sin
mission i Mongoliet 1924 fick han erfara, att det droppade blod från handen. När de blödde sade han: ’Då
måste det hända något ovanligt’. Nyligen sade den amerikanska828 profetissan [SIC!] James White, att den
återvändande Kristus skall få en ande från stjärnbilden Orion (---) Alla existerande religioner och deras
profeter är föregångare till Frälsaren DEGUTI, som är ämnad att ena och fullkomna dem. (---) Gud är en för
alla och denne samme Gud som lever i evighet sänder den Helige Ande till den profet han har utvalt; oväntat
och plötsligt uppträder han på jorden och fullbordar de profetior som tillkännagivits i Bibeln i loppet av 2000
år. Helgonet O. DEGUTI är profeten, som Gud har sänt till mänskligheten; han är Vägen, Sanningen och
Livet. (---)”829

Kio estas Oomoto? avslutar beskrivningen av Onisaburô genom att räkna upp nio egenskaper
som den kommande Messias skall ha enligt Bahá’u’lláhs undervisning. I själva verket är
uppräkningen hämtad från DEGUTI Onisaburôs andliga resor i Reikai-monogatari. Samma
nio egenskaper publicerades i Oomoto Internacia 1926.830 Detta kapitel, nr. II, är dikterat av
Onisaburô 13 juni 1923831, alltså ett par månader efter det att Bahá’í-missionärerna som
överlämnat J.E. Esslemonts bok Bahá’u’lláh och den nya tidsåldern, besökt Ômoto. Det går
att härleda en del av de nedanstående punkterna till denna bok:

”1 Den Helige Mästaren måste vara lärare för hela mänskligheten.
2. Hans läror måste vara universella och upplysande för mänskligheten.
3. Hans kunskap måste vara medfödd och spontan, och inte inlärd.
4. Han måste ge verkliga svar på alla visa mäns och filosofers frågor, lösa alla svåra problem i världen, och
stå ut med förföljelse och lidande.
5. Han måste vara en glädjebringare och föregångare i det lyckliga riket.
6. Hans kunskap måste vara gränslös och hans vishet omfångsrik.
7. Hans tal skall vara så genomträngande och kraften av hans inflytande så stort, att de kan omvända till och
med de värsta fienderna.

                                                
827 Ental i grundtexten. I fortsättningen växlar texten mellan att tala om en eller två händer. Orsaken till detta kan
vara att japanska språket skiljer inte mellan entals- och flertalsformer, och att författaren därför antingen är
osäker på om muntliga eller skriftliga uppgifter på japanska som han utgår ifrån talar om en eller två händer,
eller helt enkelt gör ett misstag.
828 Esp. Usona, egentligen hörande till Förenta staterna. Märkligt nog saknar såväl svenskan som engelskan
adjektiv relaterade till ”Förenta staterna”. Enligt obekräftade uppgifter går dock esperanto-ordet usona tillbaks
till ett ord som föreslogs av en amerikan: Usonian. Det bygger på en förkortning av United States of North
Amerika och skulle vara ett adjektiv i raden bredvid Canadian och English. Ordet slog aldrig igenom i
engelskan, men har överlevt i esperanto.
829 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 39-44.
830 O. DEGUĈI, ”La Reveno de Kristo al Jerusalemo” OOI, 1-a Jaro, N-ro 6-a, Junio 1926, s. 3.
831 O. DEGUĈI, ”La Reveno de Kristo al Jerusalemo”, OOI, IV-a Jaro, N-ro 26-a, Februaro 1929, s. 3.
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8 Nedstämdhet och olycka skall inte plåga honom. Hans mod och trosvisshet måste vara gudomliga. Dag
efter dag måste han bli allt starkare och ivrigare.
9. Han måste bygga en universell civilisation och ena alla religioner och grunda världsfreden. Han måste
förkroppsliga en modell av alla dygder, som är de högsta och överlägsna i mänskligheten.”

Boken avslutar beskrivningen av Onisaburô genom att redogöra för hur Onisaburô uppfyller
dessa krav som Bahá’u’lláh har ställt upp på den kommande Messias. 832 Boken avslutas med
en uppmaning till de andliga rörelserna att förenas eftersom en stor katastrof närmar sig:

”Vi är mycket rädda för att något slags stor katastrof snart kommer att drabba hela mänskligheten, som la
Sankta Skribo förutsagt, eftersom världens nuvarande tillstånd, liksom med våld, drar till sig mänskligheten
till en sådan katastrof. Det är ju en viktig tidpunkt, när mänskligheten måste vakna för att bygga en verkligt
andlig kultur. Våra öron hör det skarpa sorgeljudet av den materiella civilisationens undergång. Andliga
rörelser i alla länder, förena er under Människokärlekens fana.”833

Människokärlekens fana refererar till U.H.A.:s fana som bl.a. använts vid Onisaburôs
expedition i Mongoliet. Citatet innebär att andra andliga rörelser skall förenas under Ômotos
och Onisaburôs ledning.

Ômoto fortsätter att publicera citat från andra tidningar som behandlar väntan på en ny
tidsålder i andra kulturer. Ett exempel är en notis med rubriken Kelkaj profetaĵoj (sv. ’Några
profetior’) I en första profetia från Wilber Glen Boliver i Chicago, sägs det att Kristus
kommer 1933. Pseudonymen ”Lama joga” i Sidney säger att en gudsman från ett land vid
kusten, en återfödd Julius Caesar, skall visa mänskligheten en ny väg, förgöra kommunismen
och att den nya världen kommer 1931-33:

 ”I människornas värld skall kärleken åter växa sig stark och de idealiska himmelriket skall komma, där de
nuvarande religionerna inte längre skall leva, utan ersättas av en ny perfekt religion.”

En tredje profetia uppger att en text i en egyptisk pyramid innebär att en stor frälsare skall
uppträda och mänskligheten skall bli räddad 16 september 1936. Vidare citerar man för-
fattaren H.G. Wells som har förutsagt ett världskrig. 834 Ibland framhålls det att Maitreya-
världen inte är någonting som kommer av sig självt. Onisaburô hjälper aktivt till:

”Herr DEGUTI O. vill hämta det himmelska riket till jorden, arbetar energiskt, och sover till och med ytterst
litet.”835

Enligt Ômotos lära kommer världen i framtiden att vara förenad, men indelad i 12 territorier.
Hur det skall gå till är inte bestämt, men gränserna mellan territorierna kommer inte att ha
samma roll som de nuvarande nationella gränserna. Inget land behöver någon krigsmakt. Det
kommer inte heller att vara någon skillnad mellan olika raser och religioner.836

NISIMURA Kôgetu konstaterar också att idealen för det jordiska paradiset, alltså det
rättvisa samhälle, som Ômoto arbetar för, är gemensamma med esperantos interna ideo och
med idealen i många andra ädla rörelser. Spridningen av Ômoto har samband med stärkandet
av esperantorörelsen.837

                                                
832 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 41-45.
833 Kio estas Oomoto? (Kameoka: Oomoto Centra Oficejo, 1933), s. 92.
834 ”Kelkaj profetaĵoj”, OOI, VI-a jaro, N-ro 59-a, Novembro 1931, s. 3.
835 ”Numero 50, jubileo de ’Oomoto Internacia’”, OOI, VI-a Jaro, N-ro 50-a, Februaro 1931, s. 1.
836 K. NIŜIMURA, ”Landlimoj”, OOI, VII-Jaro, N-ro 67-a, Julio 1932, s. 3.
837 Koogecu NIŜIMURA, ”Parolado de Sinjoro Koogecu Niŝimura, Ĉe la Solena Malfermo de la Jubilea
Kongreso en Kameoka,” OOI, Jaro IX, Novembro 1933, N-ro 11 (99), s. 3.
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Tidningarna rapporterar också någon gång om att människor har olika uppfattningar om
vem Onisaburô är – Frälsare, en nutida Sakya838 eller en stor bedragare -, men att han trots
detta oförtröttligt arbetar för mänsklighetens bästa.839 En artikel i Oomoto Internacia av den
ungerske omotoisten Józef Major argumenterar att Francis Bacon (1561-) var en föregångare
till Onisaburô och att ett uttalande där Bacon skriver att ”människan är en odödlig gud” ger
rätt åt omotoisterna som har en fast tro på mästaren DEGUTIs gudomlighet.840

Under rubriken Miraklaj resanigoj en Japanujo (Mirakulösa botanden i Japan) rapporterar
Oomoto Internacia att Onisaburô på grund av sitt liv i den andliga världen kan göra under
med hjälp av ett skedformat trästycke som han lägger på den sjuka kroppsdelen eller på hela
kroppen. Även lärjungar kan göra detta, sedan de fått ett trästycke av Onisaburô. Innan
lärjungarna botar skall de be till anden Mizu, som representeras av Onisaburô. Artikeln
nämner att lärjungar botat bölder, blindtarmsinflammation och rosslingar.841 Trästycket är ett
mitesiro, egentligen en stor träsked för ris, som fick ha rollen av den frånvarande Onisaburôs
hand. Redskapet finns inte i japansk tradition utan har uppkommit i Ômoto.842

En beskrivning av en arbetsplatsolycka på ett tryckeri beskriver hur arbetskamraterna
befriade en man som fastnat med armen i en tryckpress, därefter utför tinkon kisin bredvid
honom och trycker ett päron, som den Helige Herren [Onisaburô] försett med en ande, mot
skadan. När Onisaburô kommer utför även han tinkon kisin och den skadade känner värme i
kroppen, varefter smärtan försvinner. Den skadade är så helt frisk efter två månader och
förklarar att han räddats på grund av Guds beskydd, trossyskonens förbarmande och
vännernas hjärtliga vård. Så uppmanar han andra som har farligt arbete att tro på Gud och
rusta sitt hjärta, inte med vetenskap, utan med Gudstro.843

Det andra Ômoto-målet och andra världskriget avbröt Ômotos verksamhet såväl i som
utom Japan. Sedan Onisaburô frigivits 1942 använde han sina sista år framför allt till att
tillverka teskålar i keramik. Teskålarna som var färgade i alla möjliga färger andades hopp i
en tid då en betryckt stämning härskade i Japan efter förlusten i andra världskriget. Onisaburô
hade flyttat sin tyngdpunkt från socio-ekonomiska reformer till andlig förnyelse genom
traditionell japansk konstutövning.844

Väntan på Maitreya är ett tema som återkommer ofta i Oomoto när tidningen börjar
komma ut igen från 1950. Man ser tecken på den stegrade kiliastiska förväntan inför drakens
år 1952 och ormens år 1953 i Oomoto. I några av de tidskrifter som kom ut närmast efter
Andra världskriget beskrivs rättegången mot Onisaburô, där denne efter det andra Ômoto-
målet blev frikänd från alla anklagelser.845 En folklig underberättelse publiceras 1951, i vilken
en anhängare berättar om hur han under andra världskrigets slutskede på en sjuksäng i Peking
sett Onisaburô i en syn. Berättelsen förtäljer inte om den sjuke tillfrisknade i samband med
synen.846 Onisaburô beskriver Ômoto som en konstnärlig och demokratisk religion. Därför
banar den väg för Maitreyas återkomst.847

Tidskriften Oomoto fortsätter att intressera sig för tecken på en ny tid. Man publicerar
såväl diverse profetior av en fru J. Tzeppel i Paris, som koreanska profetior om en frälsare

                                                
838 Sakya syftar troligen på Śākyamuni, alltså Siddharta Gautama, vanligen kallad Buddha.
839 ”Naskotago de Sankta Sinjoro”, OO, Septembro 1930, s. 4.
840 Jozefo Major, ”La Filozofio de Oomoto”, OOI, Novembro 1933, s. 13-17.
841 K. MAKINO, ”Miraklaj resanigoj en Japanujo”, OOI, 1-a Jaro, N-roj 8-9-a, Aŭg.-Sept. 1926, s. 8.
842 Mina inlämnade frågor besvarade av TAKANO Haruki, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
843 Ŝigeo SATOO, ”La brako envolvita de rulpresmaŝino”, OO, Majo-Junio 1930, s. 12-14.
844 Brigitt Bernegger, ”Ômoto-kyô…, s. 76-77, 161.
845 Noboru KOJAMA, ”Majstro O. Deguĉi en Tribunalo (2)”, OO, 13-a Jaro (N-ro 128), Februaro, 1951, s. 18-
22; Noboru KOJAMA, ”Majstro O. Deguĉi en Tribunalo (3)”, OO, 13-a jaro (N-ro 129), Marto, 1951, s. 35-37.
846 Takateru KAMIMURA, ”Spirita Renkontiĝo kun la Majstro”, OO, 13-a jaro (N-ro 135, 1951, 9, s. 135, 142.
847 Onisabro DEGUĈI, ”Preparo por la Reveno de Metrejo”, OO, 13-a jaro (N-ro 130), 1951, 4, s. 1.
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som kommer 1952-53 och ser till att det blir fred 1954-55.848 Fram till 1954 publiceras artiklar
om Onisaburô och/eller utdrag ur hans skrifter i praktiskt taget varje nummer av tidskriften.
1952 (drakens år) firas Ômotos sextioårsjubileum och man menar att detta sätter punkt för den
sextioåriga tillblivelseperioden, så att Ômoto kan gå in i den ”nya epoken” efter jubileet.849

DEGUTI Sumikos död som just har inträffat, tolkas som att hon fullgjort grunden för Ômoto
på jorden, så att det kan ingå i den nya tidsåldern efter jubileet. I samband med jubileet
färdigställdes helgedomen Miroku-den.850

1953 publiceras en artikel av den nya ledaren DEGUTI Naohi, där hon dels berättar att hon
tidigare tvivlat på Guds existens under en längre tid. Hon säger sig aldrig ha haft en blind tro,
som fanatiker. Hennes nuvarande tro härdades under förföljelseåren. Vidare kritiserar hon de
troende som är så upptagna över väntan på ett näraliggande Guds rike, så att de uppför sig
oansvarigt i sina hem och i samhället, och skyller misslyckanden på Guds vilja. Själv har hon
kommit fram till att man i livet skall göra sitt bästa, men också be uppriktigt och låta Gud
styra över resultaten.851 Sedan denna artikel publicerats skrivs praktiskt taget ingenting om
Maitreya i Oomoto under många år.

Under 1954 minskar även materialet om Onisaburô i Oomoto mycket påtagligt. Man slutar
att publicera utdrag ur hans verk. I stället publiceras fler artiklar om konst och om Ômotos
verksamhet. Under Naohis ledarskap blir också anspelningarna om ett övernaturligt
ingripande allt sällsyntare i Oomoto. I stället kopplas väntan på Maitreya-världen ihop med
tanken på att Maitreya-världen kommer genom att Ômoto är en förebild för världen. Ett
exempel på detta är när DEGUTI Naohi 1964 uppmanar omotoisterna att lära sig tillräckligt
mycket esperanto för att kunna småprata med besökande utlänningar. På så sätt kan Ômoto bli
en viktig modell för Maitreya-världen.852 Man bör dock uppmärksamma att 1964 då Maitreya
nämns igen är just drakens år.

Onisaburô beskrivs utan klara kiliastiska anspelningar i de katekeser som getts ut efter
1950-talet. ITÔ beskriver Onisaburô som ”medgrundare”: ”Mästaren fylld av Mizus ande, är
ägnad att framkalla vägen av god kärlek och verklig tro till Gud och rädda (frälsa) de fysiska
och andliga världarna som en världsfrälsare, genom att köpa ut mänsklighetens synder.” För
övrigt beskrivs Onisaburô och hans liv kortfattat. ITÔ betonar att han växte upp under fattiga
förhållanden, att han var ett geni, läste klassisk litteratur och skrev dikter. Vidare beskrivs
hans starka tro, hans motvilja mot det sociala förtrycket om hans meditation på Takakuma.853

ITÔ skriver ingenting om Maitreya-världen som ett gudomligt ingripande. I stället behandlas
Maitreya-världen under rubriken ”Treenigheten av religion, konst och liv” i samband med en
beskrivning av hur Ômotos konstutställning Onisaburô och hans skola turnerade i Europa och
Förenta staterna 1972-1975. Det beskrivs hur professor V. Elisseeff vid Cernuschi-muséet i
Paris besökte Ômoto i Kameoka innan utställningen och där uttryckte sin beundran för hur
vackra Onisaburôs skålar var och tog stort intryck av omotoisterna som ”söker lycka och
glädje i sina dagliga konstnärliga aktiviteter med familjen DEGUTI som en axel”. Professor
V. Elisseeff uttryckte vidare att han gärna skulle vilja visa inte bara teskålarna, utan även
själva Ômotoområdet till européer, som ”nu förlorar sig i en labyrint och inte vet vart de skall
rikta sig för det kommande livet.” ITÔ fortsätter: ”Maitreya-världen som uppenbarats i en
helig skrift betyder Guds rike på jorden, där dygden854 från Guds kärlek och godhet kommer
                                                
848 ”Kelkaj Profetaĵoj”, OO, 15-a Jaro (N-ro 151-152), 1953, 1-2, s. 20.
849 ”Por la nova Epoko”, OO, 14-a Jaro (N-ro 147-148), 1952, 9-10), s. 129.
850 ”Por la nova Epoko”, OO, 14-a Jaro (N-ro 147-148), 1952, 9-10), s. 129.
851 ”Mume-floro ekfloras”, OO, 15-a Jaro (N-ro 155-156), 1953, 5-6, s. 66-68.
852 Oomoto kaj Esperanto…, s. 27.
853 Eizo ITOO,, KIO ESTAS OOMOTO?, Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado (Kameoka: Oomoto, 1985?), s.
3-4.
854 Virto (esperanto; svenska: dygd) definieras i Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto som ”En varaktig fallenhet
hos själen att handla moraliskt, göra gott och undvika det onda”
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att styra. I denna nya värld kommer de utvecklade människorna, enligt J. Huizinga855, från
Homo sapiens till Homo ludens, med tack att njuta det lyckliga livet genom att roa sig i
renhjärtad lek. ITÔ nämner också den stora Maitreya-festen som firas för att högtidlighålla
Guden Maitreyas manifestation och för att be om ett förverkligande av Guds rike på jorden.856

I samma skrift nämner ITÔ att om människan dyrkar ”den sanne Guden” ur hjärtat med
tacksägelse, bön och begäran om förlåtelse, kan hon tillåta sig att vara en verklig människa
och redan på jorden njuta av det himmelska rikets lyckliga liv. Ômoto finns till för att vara
centrum för den rörelse, som dyrkar den verklige Guden och arbetar för Paradiset på jorden.857

DEGUTI Ituki skriver att Ômoto predikar de fyra ledningsprinciperna – renhet, optimism,
framstegsvilja och enhet – för att förverkliga det jordiska paradiset. Han använder också
uttrycket ”Ômotos heliga arbete”. Han avgränsar diskussionen till jordklotet i den materiella
världen, och menar att syftet med Ômotos heliga arbete är att bygga himmelriket på jorden. I
det heliga arbetet ingår att undanröja alla konkreta och abstrakta hinder i världen. Först måste
de abstrakta hindren undanröjas, de som står som hat mellan raser, nationer och religioner.
Ômoto betonar därför att alla religioner har samma ursprung. De största konkreta hindren är
militärens rustning (inte polisens) och gränshinder vid de nationella gränserna (inklusive
nationella regimer och lagar). Den nya världen som förutsagts i uppenbarelsen, kommer att
vara fylld av gudomlighet från Ursprungsguden (Origina Dio). I den kommer det varken att
finnas strider eller diskriminering. Alla raser kommer att åtnjuta universell kärlek.858

I nekrologen över den tredje ledaren DEGUTI Naohi anges det att denna fem år tidigare,
alltså 1986859 beordrat byggandet av templet Tyôsei-den, förärat åt den Himmelske
FörfadersGuden, vilket symboliserar att världsfredens tidsålder har kommit till jorden.860

Byggandet av Tyôsei-den skedde alltså kring drakens år 1988.
DEGUTI Kyôtarô säger i ett föredrag på Prayer Offering and World Religious Forum, som

ägde rum i Tyôsei-den i Ayabe 4-5 november 1993, att vi hör talas om Guds kommande
uppenbarelse i form av Maitreya, som Kristi andra ankomst eller som Messias ankomst. Med
andra ord kommer vi tvingas att passera genom den yttersta domens sista andliga port. Det så
kallade världens slut är början på den nya värld som Gud har lovat oss. Vidare säger DEGUTI
Kyôtarô: ”Guds gränslösa makt kan inte uppenbaras genom en enda människa. Det är hela
mänskligheten, Guds barnaskara, som möjliggör den makten, när vi verkligen tror på
religionernas harmoni och på principen att alla religioner kommer från samma källa, och när
vi alla ber tillsammans i harmoni. Vi skulle kunna säga att vi måste bli ’Noas ark i vår tid.’”861

Efterskriften till Diaj Revelacioj ger en beskrivning av Onisaburôs liv som det tolkades
1999. Hans liv beskrivs i korta drag: uppväxten som underbarn, asketismen då ”Onisaburôs
ande, frigjord från kroppen gjorde upptäcktsfärder i de tre världarna, nämligen Guds värld,
Mellanvärlden och helvetet, och fick undervisning och olika andliga förmågor av Gud, och så
blev övertygad om sitt viktiga världsfrälsande uppdrag”, mötet med Nao, giftermål och
organiserandet av Ômoto, Reikai-monogatari, tiden i fängelse och tiden som keramiker. Även
hans andliga förmågor nämns:

                                                
855 Fotnot hos ITOO: Nederländsk historiker (1872-1945)
856 Eizo ITOO, KIO ESTAS OOMOTO?, Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado (Kameoka: Oomoto, 1985? s. 14-
15.
857 Eizo ITOO, KIO ESTAS OOMOTO?, Koncizaj trajtoj de Oomoto-Movado (Kameoka: Oomoto, 1985? s. 2.
858 Icuki DEGUĈI, ”La originalaj karakteroj de la Oomoto-doktrino”, OO, jan.-jun., 1987, s. 10-11, 13.
859 I själva verket påbörjades markarbetena 1985 och själva byggandet 1987. Källa: ”Vivskizo, Tria Majstrino”,
OO, 432, jul. 1990- jun. 1991, s. 7.
860 ”Nekrologo, Tria Gvidantino Naohi DEGUĈI Ĉieleniris”, OO, 432, jul. 1990- jun. 1991,, s. 1-3.
861 DEGUCHI Kyotaro, ”Baza Prelego por la Unua Kunsido, Por la eterna prospero de homaro kaj tero”, OO,
436, 1994, s. 21.
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”Onisaburô blev känd inom och utom landet som en stor andlig människa och profet. Oräkneligt många
är hans förutsägelser som slagit in, till exempel: början på det japansk-kinesiska och det japansk-ryska
krigen, början på Andra världskriget, atombomben över Hirosima, Japans nederlag. Då spreds Ômotos läror
snabbt över jorden.” (---)

Onisaburôs organisationsförmåga beskrivs som viktig för världsfrälsningen:

”Han byggde en fast grund för världsfrälsningen genom att skapa ordning i lärorna och organisationerna.”
”Lärorna [i Reikai-monogatari och andra av Onisaburôs skrifter] möjliggjorde en stor reformation av de

existerande värdena, gudsbegreppen och religiösa doktrinerna, och gav en stark impuls både inom och utom
landet. (---)

Runt Onisaburô härskade alltid en atmosfär som om man hade känt en smekning av en mild vårvind eller
som om man skulle sjunka ned i ett badkar med varmt vatten; man ville förbli vid honom för alltid och runt
honom skrattade man alltid. Onisaburôs ord och gärningar var övermänskliga i alla avseenden. (---)

 …hela livet visade han klart läran att rädda alla människor och varelser, utan avseende på ras, religion
och riksgränser, baserat på Guds kärlek. Samtidigt försökte han, enligt idén om ”alla religioners
gemensamma ursprung”, samarbeta med olika religioner i världen och var en pionjär i den nuvarande
interreligiösa verksamheten. Parallellt med detta, strävade han mot att bygga en andligt och religiöst förenad
värld med begreppet ”mänsklighetens universella brödraskap” som grundval. Han lade en stor grund för att
på jorden förverkliga Guds värld (de himmelska väsendenas värld), fylld av förbarmande och kärlek, och han
blev Ômoto-rörelsens källa.862

1999 beskriver La Doktrina Komitato de Oomoto att Guden Maitreya motsvaras av Buddha
Maitreya i buddhismen, men enligt Ômotos egen tolkning är MästarGUDen eller Himmelens
och jordens härskare, med andra ord tillståndet när denne Gud står på jorden med fullständig
gudskaraktär, i högsta grad fylld av medlidande och kärlek.863 Anmärkningsvärt är att
Maitreya och Maitreya-världen flitigt omnämns i texten och i fotnoterna i Diaj Revelacioj,
däremot ytterst kortfattat i efterskriften i samma bok, som sammanfattar Ômotos teologi. Där
sägs HimmelsGuden, som även kallas Guden Maitreya) manifestera sig på jorden som Guden
Hituzisaru, Guden Toyokumonuno eller Anden Mizu som är Guden Usitoras hustruGud.
Namnet ”Hituzisaru” betyder ”sydväst” och syftar på att när Usitora avgick och dolde sig i
nordost, så avgick även Toyokumonuno och dolde sig i sydväst.

Man väljer att citera Diaj Revelacioj 60: ”Gud kommer att återföra världen till den
ursprungliga urtiden”; detta betyder, att Guden Kunitokotati kommer att återuppbygga den
gyllene världen på jorden, likadan som under den Gudomliga forntiden.”

DEGUTI Kiyoko hälsade 3 november 1999, alltså inför drakens år 2000, de troende vid
filialhelgedomen Okanoie-betuin i Nara med följande hälsning:

 ”…Som Gud har visat, är det inget fel med det att Maitreya-världen nödvändigtvis kommer till oss. Bland de
troende förr i tiden fanns det de som sade: ’En dag i någon månad kommer Maitreya-världen till oss’ eller
något liknande. Men i Ômoto-sin’yu är det datumet inte utskrivet. Det är skrivet där att Maitreya-världen inte
kommer, om inte hjärtat är förändrat hos oss. Det är svårt för Ômotos Gud, eftersom det handlar om en Gud
som rättar hjärtat. Och ingenting kommer att vara i ordning, om inte allas hjärtan verkligen är ändrade. Något
sådant, att man genom tron tjänar pengar, finns inte skrivet. Bara om det handlar om sjukdom, behagar Gud
att genast bota den, om bara hjärtat hos oss är i ordning, sägs det. Guds visar oss någonting om ”förebild”.
Det är en svår angelägenhet, om allt måste vara helt och hållet förändrat. Om Ômoto visar en god förebild i
Japan, återspeglas detta [som inträffar] i Japan, enligt vad som sägs, helt säkert vidare i världen, alltså skulle
jag vilja, att ni med sådan stolthet skulle vara goda att handla i alla avseenden.864

Hon väljer alltså att varna för kiliastisk förväntan som är förknippad till någon viss bestämd
tidpunkt, och menar att Maitreya-världen kommer om människornas hjärtan förändras.

                                                
862 DR s. 214-217.
863 DR, s. 123, fotnot 65.
864 DEGUĈI Masato, ”Oomota vivo, El Taglibro de l’ Gvidantino”, OO, n-ro 444, 2000, jan-jun, s. 3-4.
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7.4 Sammanfattning

Ômotos lära har ett flertal begrepp som motsvarar olika former av frälsning. Under Naos
ledarskap framhölls att en världsförändring genom ett gudomligt ingripande var nära
förestående. Redan i Naos tidiga skrifter förutsattes det dock att människorna måste förbereda
sig för denna världsförändring. Under Onisaburôs ledarskap har människans egen väg till
frälsningen i Guds rike efter döden betonats mer. Under samma tid har man också väntat på
att Onisaburô skulle framträda som Maitreya och bli ledare i världen. Sedan 1954 har tanken
på Ômoto som förebild varit dominerande. Genom att Ômoto är en ’förebild’ finns Guds rike
redan i Ômoto denna världen, och genom Ômoto sprids Guds rike i denna värld. Flera av
dessa olika syner på världsförändring har uppmärksammats i Ômotos mission på esperanto.

Västmissionen 1924-1935 gav inte många instruktioner för människans frälsning.
Beskrivningen av hur man mediterar eller ber var sporadisk och bristfällig. Inte förrän 1935,
när Parismissionen var nedlagd, redogör Oomoto Internacia ordentligt för hur bön går till.
’Meditationen tinkon-kisin’ som hjälper människan att bl.a. avskiljas från den materiella
kroppen och förenas med den gudomliga anden beskrivs vid enstaka tillfällen i Ômotos
trycksaker. Man koncentrerar sig i stället på begreppet ’tro’ som beskrivs i trycksakerna från
1920- och 30-talet. Läsarna uppmanas ofta att tro på Onisaburô. ’Tro’ beskrivs ibland i mer
allmänna ordalag: man skall luta sig mot Gud, rena sin själ eller vända sig mot Gud. Exempel
ges på hur tron kan leda till helande. Ibland är dock olyckor en prövning från Gud. Tro kan till
slut leda till föreningen mellan Gud och människa. ’Föreningen mellan Gud och människa’
uppkommer genom ’inre flöde av gudskaraktär’. Sådant flöde kan en människa motta direkt
från den verklige Guden eller indirekt med hjälp av gudar, änglar, helgon, heliga böcker o.s.v.
Föreningen inträffar om vi tror på den verklige Guden.

Vid sidan av den enskilda människans väg till frälsning nämns även vägar till
mänsklighetens frälsning. Konsten har fått en allt starkare roll i tidskriften Oomoto sedan
1954. Sedan utställningen ”Onisaburô och hans skolas konst” 1972 och sedan konstkurser för
västerlänningar därefter anordnats beskrivs konsten och dess skönhet som ett medel för att
föra människan till Gud och att upprätta Guds rike på jorden genom att skönheten i himlen
manifesteras på jorden.

Förhållandet till andra religioner fram till andra världskriget präglades av en tendens att se
de andra religionerna som föregångare till Ômoto, och Onisaburô som den frälsare som hela
världen väntade på. Parallellt med detta fanns en vilja till aktivt samarbete med nyandliga
rörelser i Asien och Europa.

Sedan andra världskriget har kritiken mot andra religioner nästan helt försvunnit. Man
anser att Ômoto och andra religioner har samma ursprung och en gemensam mission och
arbetar aktivt för detta genom religionsdialog, gudstjänstfirande i varandras lokaler. Den
högsta formen av samarbete anses vara gemensam tillbedjan, där representanter för olika
religioner ber gemensamt i samma gudstjänst.

Tron på en förenad värld finns redan med i Ohudesaki. DEGUTI Kyôtarô ser Japans
förening som en modell för en framtida världsfederation. Uppfattningen om hur en sådan skall
förverkligas har förändrats.

Före andra världskriget ifrågasatte Ômoto försök att skapa en europeisk federation och
invände att detta skulle innebära en risk för att kontinenterna ställdes mot varandra. I stället
betonade man behovet av en värdsfederation och att esperanto måste vara det förenande
språket. (Under 1930-talet förespråkades dock japanska som ett sådant språk.) Man framhöll
också att Onisaburô var den lämplige ledaren för en världsfederation.

Efter andra världskriget fortsatte Ômoto att arbeta för en världsfederation genom den
världsfederativa rörelsen. Man fortsatte också att arbeta för esperanto i detta sammanhang och
nämner också en världsfederation som nödvändig för fred.
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En tredje frälsningsväg är världsförändringen, som förebådades av DEGUTI Nao, vilken
hela tiden beskrivs som en kvinna som fått ett speciellt uppdrag av Gud, och som skrivit ned
Ohudesaki i enlighet med Guds plan. De asketiska sidorna i hennes liv skildras också
ingående.

Fram till 1935 betonas många gånger att Nao hade en funktion som föregångare till
Onisaburô. I den västerländska propagandan jämförs de två med Johannes döparen och
Kristus. Sedan 1954 ges de två en mer jämställd roll i propagandan.

Onisaburô ges hela tiden, tillika med Nao, en viktig roll av Ômoto. Han har ett gudomligt
uppdrag att se till att Maitreya-världen kommer till jorden. I Ômotos västmission fram till
1935 beskrivs Onisaburô som den världsfrälsare som flera olika religioner har väntat på. Han
kallas ofta Kristo. Efter andra världskriget fortsätter Onisaburô att inta en viktig roll i
västmissionen fram till 1953. Därefter nämns han betydligt mera sällan i Oomoto.

Naos och Onisaburôs framträdande är inledningen för den starka kiliastiska förväntan som
präglat Ômoto. I de äldsta heliga skrifterna i Ômoto-sin’yu används byggnadstermerna
’nedrivande’ och ’återuppbyggande’ för att beskriva vad som skall hända med världen.

I missionen mot västerlandet 1924-1935 beskrivs ofta den västerländska materialismen,
som bl.a. beror på den urartade kristendomen, som ett stort hot mot världsfreden. Onisaburô
försöker därför att förena andliga människor och rörelser i olika länder för att undvika en
slutlig katastrof.

Den nya världen, ofta kallad Maitreya-världen, beskrivs efter 1950 allt oftare som en värld
som förverkligas i denna världen, bl.a. genom utövande av konst, användning av esperanto,
genom gemensam tillbedjan och genom framsteg i levnadsstandarden.

Vid sidan av den Maitreya-värld som Ômoto väntar på räknar man med att Guds rike på
jorden redan är förverkligat i Ômoto, som är axeln i Guds heliga plan och finns i mitten av
Guds rike på jorden.

Begreppet ’förebild’ användes ytterst sparsamt i trycksaker på esperanto 1924-1935. I
stället för att betona Ômotos passiva roll som förebild, betonas dess aktiva roll.

Sedan 1954 är läran om ’förebild’ ett mycket viktigt begrepp i västmissionen. Denna
innebär att händelser i världen återspeglas inne i Ômoto. Det som äger rum inne i Ômoto
kommer senare att äga rum i världen utanför. ’Förebild’ tänks verka såväl i förhållandet
mellan Ômoto och Japan, som mellan Ômoto och världen och verkar nästan mekaniskt.
Ômoto är på detta sätt axeln i Guds heliga plan. Därför måste omotoisterna göra sitt yttersta
för att förbättra och försköna Ômotos inre, särskilt när man lagt märke till att något dåligt
speglas in utifrån. Omotoisternas uppgift är att förverkliga Guds rike först i Ômoto. Tron på
’förebilder’ innebär att omotoisterna inte skall tvivla på att verksamheter som bedrivs i liten
skala inom Ômoto, t.ex. konst, gemensam tillbedjan och användning av esperanto kommer att
ha mycket stor betydelse för större händelser i världen. Detta är en av de viktigaste
uppgifterna Gud har gett Ômoto.

Metafysiskt sett förklaras detta genom att Ômoto finns i mitten av Guds rike på jorden och
är inlindad i en andlig, tät och fast atmosfär. Händelser inom Ômoto sprider sig därför i form
av vågcirklar i världen som en stark andlig energi och förverkligas verkligen på lämpliga
platser.
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8 Ikonografi

8.1 Ômotos och Ômotomissionens ikonografi
 
Ômotos ikonografi är i sig ett tema som skulle kunna vara värt en hel avhandling. Två
särskiljande drag kan dock nämnas här. För det första har fotografier haft och har fortfarande
en stor plats i religionens ikonografi. Bilder av ledarna och av religiösa begivenheter är
vanligt förekommande. De fotografiska ikonerna, där Onisaburô har klätt ut sig till de sju
lyckogudarna är så vitt jag vet unika i religionshistorien. För det andra har bildernas
dekorativa funktion ofta betonats inom Ômoto. Konstverk har presenterats just som
konstverk, vilket skiljer Ômoto från t.ex. den ortodoxa kyrkan där man betonar att ikoner är
något helt annat än profana konstverk. Bilderna av t.ex. Senzyu-Kannon, Kannon och Daruma
är exempel på konstverk som presenteras som konstverk. Ledande omotoister kan inte heller
förklara detaljerna i den detaljrika Senzyu-Kannon.  Eftersom Ômoto är en ’förebild’ för
världen är det viktigt att försköna Ômoto, eftersom då den omgivande världen också
förskönas. Konsten har också en viktig funktion på Ômotos nätsida på internet. Där publiceras
såväl bilder av Onisaburôs teskålar som fotografier av blommor i Ten’onkyô, med en
uppmaning om att man kan använda dessa som ”skrivbordsunderlägg” på datorn.

Bilder har också haft en given plats i Ômotos publikationer på esperanto sedan starten på
1920-talet. I Oomoto Internacia fanns det fotografier i praktiskt taget varje nummer. De
vanligaste motiven var fotografier på religionens ledare och helgedomar. Andra motiv var
gruppbilder från esperantokongresser, bilder från missionärernas missionsresor i Europa,
foton på skribenter i Oomoto Internacia och på representanter för andra religioner som
besökte Ayabe eller Kameoka. Någon gång publicerades teckningar av naturmotiv, av Domo
de Homamo och i ett nummer Onisaburôs målning av Kannon. Under 1930-talet förekom
även foton från japanska anläggningar i Manchuriet som skadats vid kinesiska
krigshandlingar.

När Oomoto började att komma ut efter andra världskriget var bilderna av samma typ som
under 1920-talet.  1951 publicerades ett särskilt nummer av Oomoto med anledning av
firandet av Onisaburôs födelsedag. Det innehåller ett fyrtiotal bilder. Förutom de tidigare
nämnda motiven visades även bilder på byggnader som förstörts vid det andra Ômoto-målet.
Från 1954 märks en klar förändring av bildmaterialet i Oomoto. Bilder på religionens ledare
publiceras allt mer sällan. Däremot blir bilder på kulturhistoriskt intressanta föremål och
platser allt vanligare, liksom bilder av traditionella japanska konster. Antalet bilder i tidningen
ökar under de kommande årtiondena, vilket delvis bör kunna förklaras med tryckerikonstens
utveckling. Sedan 1981 publiceras tidningens omslag i färg och sedan 1984 är motivet på
omslaget alltid ett konstverk av DEGUTI Mitugi.

På följande sidor återges några exempel på bilder som publicerats i Ômotos publikationer
på esperanto.
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Senzyu-Kannon. (Den tusenarmade Kannon) är målad av Onisaburô. Bilden föreställer en
person med många händer, i vilka den håller olika föremål. En viss likhet finns mellan den
avbildade figuren och DEGUTI Onisaburô, framför allt vad gäller ansiktsformen. Bilden
publicerades i temanumret av Oomoto 1951 till Onisaburôs födelsedag. I samma nummer
publicerades en hyllningsdikt, skriven av tidningens redaktion. Här återges den med svensk
prosaöversättning:
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”Kiel la Mil-Mana* Di’        Såsom den tusenarmade Guden
Ja per manoj mil kaj mil    med tusen och åter tusen händer
Multajn artojn kreis vi.    skapade du ju många konster.
Arto ĉe vi ne distril’,    Konst var för dig inte ett tidsfördriv,
Sed nur estis religi’    utan bara religion.
 
Religion vartas art’;    Konst vårdar religion.
Art’ - vi diris - religi’,    Konst - sade du - är religion.
Ambaǔ por la bona fart’    Båda (är till för) mänsklighetens
De l’ homar’. Sed sen uni’    välmående. Men utan förening
Unu estas para part’.    är en (av dessa) en del av ett par.
 
De per arta religi’,    Genom konstreligionen
Al ĉiel’ por asimil’,    till himlen för assimilering
homajn vivojn savas vi    räddar du ju människoliv
ja per manoj mil kaj mil    med tusen och åter tusen händer
Kiel la Mil-Mana Di’!    såsom den tusenarmade Guden.
 
La Redakcio”   Redaktionen
 
Vid ett samtal med representanter för Ômoto i september 2001 gavs förklaringen att bilden är
målad av Onisaburô, att den betyder att Gud verkar i många olika områden och att den heter
Senzyu-Kannon. De tillfrågade som representerar gräddan av dem som är kunniga i Ômotos
lära, hade däremot inte någon uppfattning om vad de enskilda detaljerna på bilden föreställde.
De hade inte heller lagt märket till att flaggan uppe till höger visar det ena av Ômotos två
emblem.865

 

                                                
865 Mina inlämnade frågor besvarade av TAKANO Haruki, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.

Kannon. Kannon är en populär
boddhisattva i Japan och den kvinnliga
motsvarigheten till Avalokitesvara. Hon
räddar den troende från faror och leder
honom till Amidas paradis efter döden.
Denna Kannon-bild har vid ett flertal
tillfällen publicerats i Ômotos trycksaker
på esperanto, vid ett tillfälle med texten
Kannon (Kärleksgud) av DEGUTI
Onisaburô.

Bilden är publicerad bl.a. i: ”Kannon
(Amdio) de Onisabro Deguĉi”, OOI, 11-a
Jaro, N-ro 14-a, Februaro 1927, s. 1.
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Dharma. (jap Daruma). Onisaburo har i tecknat också andra gestalter och gudar, t.ex.
Kannon, Dharma och Maitreya. Orsaken till att han gjorde detta var för att visa att en
”gudomlig tid” hade inträtt. 866 Dessa har vid ett flertal tillfällen publicerats i trycksaker på
esperanto och därvid fått en mer konstvetenskaplig än religiös förklaring, t.ex.:

”Mästaren DEGUTI Onisaburô skapade under hela sitt liv oräkneligt många målningar och teckningar.
Antalet, exklusive tuschmålningar i stort format, överstiger rusen. Boddhidharma, som avbildas på titelsidan,
är en av dessa, och den är tecknad med enbart svart bläck på japanskt papper. När jag står framför den här
bilden, imponerar den majestätiskt på mig; jag får mer eller mindre samma intryck som jag känner när jag ser

                                                
866 Mina inlämnade frågor besvarade av TAKANO Haruki, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.
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på en jättelik tall. De täta svarta linjerna i manteln, dragna med mäktiga penseldrag, gör intryck på mig med
den storslagna volymen av en talls tjocka och solida stam. Ansiktet är målat i ljus lavyr, svart och pupillerna
i tjock svart. De två svarta prickarna, pupillerna ”lyser” och tränger in i betraktaren med en oerhörd kraft,
som nyanseringen i kinesiskt bläck ger till synsinnet.”867

Maitreya. Maitreya, målad av DEGUTI Onisaburô.868 Bilden anknyter till ”den leende
Buddhan” som är en mycket vanlig bild i kinesisk religion. Maitreya avbildas i Kina ofta
nästan i form av en karikatyr: som en dvärg med oproportionella drag, flintskallig och fet med
ett stort leende.869

                                                
867 Torao DEGUĈI, ”Pri La Bodidarmo de Onisabro”, OO, 18-a Jaro, N-ro 189-190, Marto-Ap. 1956, s. 39.
868  OO, 1968, jul.-Aǔg., s. 1.
869 Thompson Laurence G., The Chinese Way in Religion (Wadsworth Publishing Company: Belmont, Calif.:
1973), s. 109-116.
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Människokärlekens värld. I samband med religionsutställningen i Kyôto 1930 visade Ômoto i
sin salong en målning som fick bli omslagsbild till Oomoto Internacia i oktober 1935. Bilden
föreställer människor av olika raser och folk sittande kring en världskarta. I bakgrunden
avbildas huvudena och överkropparna av fjorton gestalter. Bland dessa återfinns längs nere i
mitten en gestalt som liknar Onisaburôs Kannon. Bilden beskrivs på följande sätt: La Mondo
de Homamo (ĉiuj gentoj en granda rondo familia; la religifondintoj ĝojas pro la realiĝo de
sia idealo). [Människokärlekens värld (alla folk i en stor familjekrets; religionsgrundarna
gläds över att deras ideal har förverkligats.).]
Bilden ges inte någon mer ingående tolkning i tidningen. I tidningen återfinns dock flera
artiklar som handlar om hur U.H.A. verkar på olika kontinenter, och får ses i relation till de
tankar som präglade Ômoto på 1920 och 1930-talen: världsfederation och religionssynkretism
under Onisaburôs ledning. I förklaringen till bilden är uttrycket granda rondo familia (en stor
familjekrets) hämtat från Ludvig Zamenhofs dikt La Espero (hoppet) som används som
esperanto-rörelsens sång.

Gruppbild vid gemensam tillbedjan. I samband med den femte gemensamma tillbedjan i
Bansyô-den i Kameoka publicerade Oomoto på sin förstasida en gruppbild på 29 företrädare
för 12 olika religioner som deltagit i den gemensamma tillbedjan.870 Ômotos fjärde andliga
ledare DEGUTI Kiyoko står till höger om centrum i den främre raden.

                                                
870 Eizo ITOO, ”Falos ĉiu muroj inter religioj” OO. jan-jun., 1984, s. 3-10. Fotografiet återfinns på sidan 1 i
samma tidning.
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Skillnaderna mellan ”Människokärlekens värld” och denna bild är många. Vid den första
bilden avbildades religionsgrundare och representanter för olika folk och raser som var
grupperade kring en världskarta samt kring en Kannon-gestalt som Onisaburô ofta tecknade.
Några representanter för  ledarskapet i olika religioner fanns inte med.

Min tolkning är att den förstnämnda bilden antyder att människor och folk i hela världen
skall förenas på ett sådant sätt att som religionsgrundarna skulle ha önskat, vilket nu
fullbordas med Kannon – vilket syftar på Onisaburô – i centrum.

Den andra bilden antyder att samarbete mellan olika religioner och gemensam tillbedjan är
viktigt och att Ômoto finns med i detta, parallellt med de stora världsreligionerna, utan att för
den skull stå i centrum.
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De sju lyckogudarna. 1951publiceras också bilder på Onisaburô utklädd de sju lyckogudarna
(jap. siti huku jin). Dessa gudar är mycket populära i den japanska folkreligionen. De har
olika ursprung - taoistiskt, buddhistiskt och/eller hinduistiskt - men utgör i Japan en grupp
populära gudar, som vid mitt studiebesök 2001 såldes som både plast- och porslinsfigurer i
många affärer. I samband med att Onisaburô 1933 spelade alla de sju gudarna i en film som
Ômoto producerade, lät han sig också fotograferas, utklädd till de olika gudarna:
Zyurôzin (ålder), Benzaiten (behag), Ebisu (framgång), Hukurokuzyu (vishet), Biŝamonten
(mod), Daikokuten (rikedom) och Hotei (tolerans).

När jag 2001 frågade varför Onisaburô hade klätt ut sig till gudarna och låtit sig
fotograferas, fick jag svaret att det var för att visa att en ny tidsålder hade kommit.871

 

                                                
871 Mina inlämnade frågor besvarade av TAKANO Haruki, och muntligt kompletterade i samtal med HAZAMA
Hirotomi, SAITÔ Hirosi och MAEDA Sigeki, 18 september 2001.

Hukurokuzyu
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Gekkjû-den. I november 1935 rekommenderar Oomoto Internacia utlänningar som inte har ett
kapell att be framför en bild av Gekkjû-den eller Mästaren, alltså Onisaburô.872 Bilder av
Gekkjû-den och andra helgedomar har publicerats i flera trycksaker. Att man tänker sig att
utlänningar skall be just framför en bild av Onisaburô eller Gekkjû-den kan bero på att
Onisaburô ses som en inkarnerad Gud och Gekkjû-den särskiljer sig som helgedom för att den
var byggd helt och hållet av sten och för att många olika gudar tillbads i denna.

                                                
872 JOONOSUKE Minami, ”Antaŭ ĉio ago”. OOI. Jaro 11, Novembro 1935, N-ro 11 (123). Ss. 8-9.
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Konstverk. Sedan 1986 avbildas alltid ett konstverk på första sidan till tidskriften Oomoto på
esperanto. Ett exempel är konstverket ”Päron i Ten’onkyô”, målad av DEGUTI Mitugi.

Konstverket förklaras med ett citat som antyder till de första verserna i Ômoto-sin’yu:
”Såsom ume-blomman slår ut i full blom, så kommer den att betraktas som Guds Rike,
beständig som den alltid gröna tallen.”873

Min tolkning är att konstverk återfinns på tidskriftens första sida eftersom Ômoto under
DEGUTI Naohis ledarskap betonade konstens betydelse mycket starkt. Genom att Ômoto är
en ’förebild’ för världen, innebär ett förskönande av Ômoto att världen också förskönas.

                                                
873 ”Kovrilo…”, OO, jul.-dec. 1987, s. 1-2.
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8.2 Sammanfattning

Bilder har också haft en given plats i Ômotos publikationer på esperanto, t.ex.: fotografier på
religionens ledare och helgedomar, gruppbilder från esperantokongresser, bilder från
missionärernas missionsresor i Europa, någon gång teckningar av naturmotiv, av Domo de
Homamo och i ett nummer Onisaburôs målning av Kannon.

Från 1954 märks en klar förändring av bildmaterialet i Oomoto. Bilder på religionens
ledare publiceras allt mer sällan. Däremot blir bilder på kulturhistoriskt intressanta föremål
och platser allt vanligare, liksom bilder av traditionella japanska konster. Antalet bilder i
tidningen ökar under de kommande årtiondena. Sedan 1981 publiceras tidningens omslag i
färg och sedan 1984 är motivet på omslaget alltid ett konstverk.
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9 Slutsatser

Svaren på de frågor som ställdes upp i syftesförklaringen på s. 15 är följande:
(1) DEGUTI Onisaburô blev tilltalad av esperanto som ett sätt att bryta Japans språkliga
isolering, eftersom esperanto inte är bundet till någon särskild nation, och dessutom är lättare
att lära sig än nationella språk. Under inflytande från besökande Bahá’í-missionärer 1922-23
ansåg Onisaburô att österlandet skulle bidra med andlighet och västerlandet med materiell
framgång i världen. Medlet för detta utbyte var esperanto. Sedan dess har många omotoister
lärt sig esperanto. Esperantos roll i Ômoto har befästs eftersom språket nämns i den heliga
skriften Reikai-monogatari och eftersom det är en neutralt språk, då det inte inte tillhör någon
särskild folkgrupp och därför är allas egendom och eftersom det är relativt lätt att lära.
Esperanto har ett antal egenskaper som gör det lättlärt: en regelbunden och fonetisk stavning,
en regelbunden grammatik utan undantag och ett regelbundet system som gör det möjligt att
bilda nya ord av ord som man redan kan. Språket uppmuntrar till vänskap över gränserna.
Esperanto anses också vara en praktisk möjlighet att bedriva mission. Ibland betonas vikten
av att omotoister lär sig esperanto ordentligt; vid andra tillfällen ses elementära kunskaper i
esperanto som en ’förebild’ för världen.
(2) Den direkta orsaken till att Ômoto inledde sin mission i västerlandet var artikeln Oomoto –
Nova spirita movado en Japanujo som 1924 publicerades i tidskriften Esperanto i Genève
och de många brev med frågor som denna artikel ledde till. Även de kristna kyrkornas
mission i Japan, andra japanska religiösa rörelsers mission i utlandet, Bahá’í-missionärerna
och införandet av esperanto kan ha påverkat Ômoto att inleda missionen.

1925-1932 bedrev Ômoto en aktiv mission i västerlandet med Pariskontoret som bas.
Syftet var att sprida tron på att DEGUTI Onisaburô var en frälsare med gudomligt uppdrag.
Ytterst få västerlänningar anslöt sig till Ômoto vilket berodde på att församlingsgemenskaper,
dogmatisk kunskap och liturgisk tradition saknades bland de européer som tilltalades av
Ômotos budskap, och att budskapet av de flesta upplevdes som svårgripbart. Sedan 1954 har
ett allmänmänskligt budskap om fred, internationellt samarbete, samverkan mellan olika
religioner, esperanto, konst och kultur kommit i förgrunden. Sedan 1997, när Ômotos heliga
skrifter började att utges i bokform på esperanto och portugisiska, kan Ômoto åter vara på väg
in i ett mer aktivt missionsarbete.
(3) Ômoto var fram till 1935 en mycket utåtriktad rörelse som aktivt använde massmedia för
att föra fram sitt budskap för verklig enhet mellan kejsare och folk, utrensning av det
västerländska inflytandet, för Japans särskilda roll i världen, avlägsning av kapitalister och
korrupta partipolitiker, stärkande av armén, Onisaburôs ledande roll i världen. (Vissa av dessa
budskap spreds främst inom Japan.) De starka kiliastiska förväntningarna på en Maitreya-
värld som inte kommit trots att både Onisaburô och Sumiko avlidit, det andra Ômoto-målet
1935-1945 då Ômoto utsattes för svåra förföljelser och andra världskriget påverkade Ômoto
och dess lärotolkning. Sedan 1954 betonas allt mer att Maitreya-världen sprids genom andlig
energi från Ômoto, som är en ’förebild’ för världen genom att utöva konst, gemensam
tillbedjan, använda esperanto och arbeta för en världsfederation.
(4) Med utgångspunkt från yin-och-yang-läran förordar Ômoto balans i olika avseenden.
Fram till andra världskriget talar man om balans mellan västlig materialism och östlig
spiritualism. I människan skall det råda balans mellan ’ande’ och ’kropp’. Efter 1950 används
i stället begreppen ’Izu’ och ’Mizu’ som tydligt kopplas till gudarna Usitora och Hituzisaru
samt till Nao och Onisaburô.

Ômotos människosyn bygger på att man ser människan som en Guds skapelse, som består
av ’ande’ och ’kropp’ Anden skall vara överordnad i förhållande till kroppen, vilket leder till
att ’själ-över-kropps-tillståndet’ råder.
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Fram till 1935 beskrivs Onisaburô ofta som den återvändande Kristus. Begrepp från
kristendom och buddhism används ofta för att beskriva Ômoto. Sedan 1954 använder man
ofta det neutrala ordet dio (esp. ’gud’), men också allt oftare en japansk terminologi. Sedan
heliga skrifter började utges på esperanto i större omfattning 1997 beskrivs Ômotos gudalära
som samtidigt monoteistisk, panteistisk och polyteistisk, och man använder olika gudanamn.

Begreppet ’förebild’ användes ytterst sparsamt i trycksaker på esperanto 1924-1935. I
stället för att betona Ômotos passiva roll som förebild, betonas dess aktiva roll. Sedan 1954 är
’förebild’ ett mycket viktigt begrepp i västmissionen. Läran om ’förebild’ innebär att
händelser i världen återspeglas inne i Ômoto samt att det som äger rum inne i Ômoto kommer
senare att äga rum i världen utanför. Det står också klart att ’förebild’ tänks verka såväl i
förhållandet mellan Ômoto och Japan, som mellan Ômoto och världen. ’Förebild’ verkar
nästan mekaniskt. Därför måste omotoisterna göra sitt yttersta för att förbättra och försköna
Ômotos inre. Det är alltså omotoisternas uppgift att förverkliga Guds rike först i Ômoto.
(5) Sedan andra världskriget sägs det ofta att Ômoto och andra religioner har samma ursprung
och en gemensam mission. Man arbetar aktivt med religionsdialog och gudstjänstfirande i
varandras lokaler. Den högsta formen av samarbete anses vara gemensam tillbedjan, där
representanter för olika religioner ber gemensamt i samma gudstjänst.

Detta innebär inte att man tar avstånd från att just Ômoto är Guds rike på jorden eller
Ômoto är axeln i Guds heliga plan. Man menar också självfallet att DEGUTI Nao och
DEGUTI Onisaburô har en unik roll.

Hur dessa två synsätt kan kombineras förklaras dels med den religiösa situationen i Japan,
där människor är vana med att det finns flera religioner parallellt, dels med synsättet på
Ômoto som ’förebild’ i världen, varifrån idéer och förhållanden sprider sig.
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10 Resumo en Esperanto

1. Enkonduko. En 1925 japana nova religio Oomoto malfermis misiejon en Parizo kaj jam antaŭe komencis
publikigi revuojn kaj librojn en Esperanto. En unu el tiuj libroj oni prezentas la Oomoto-kunfondinton DEGUĈI
Onisaburo kiel veran savanton, kiun adoru la tuta homaro, kaj kiu plenumas la funkcion de Kristo, same kiel la
fondintino DEGUĈI Nao plenumas la funkcion de Johano la baptisto.

En 1993 DEGUĈI Kiotaro diris en Preĝa Oferado kaj Monda Religia Forumo en Ajabe, Japanio, ke la religio
en unu lando aŭ etna grupo ne necese estas konvena por aliaj landoj kaj popoloj, kaj ke la senlima povo de dio
manifestiĝos, ne per nur unu homo, sed nur kiam ni kredas je la unueco de ĉiuj religioj, ke ĉiuj religioj venas de
unu sama fonto kaj kiam ni preĝas kune en harmonio.

Evidente okazis ŝanĝiĝo en la doktrino de Oomoto. La tasko de ĉi tiu disertacio estas:
(1) ekzameni kial Oomoto uzas Esperanton;
(2) priskribi la mision, kiun Oomoto faris en Esperanto;
(3) kompari tiun ĉi mision kun la ĝenerala evoluiĝo de Oomoto;
(4) ekzameni teologiajn nociojn en la doktrino de Oomoto, kaj kiel iliaj signifoj kaj uzo variis en la misio;
(5) ekzameni kiel Oomoto povas kombini la kredon ke DEGUĈI Nao kaj DEGUĈI Onisaburo venis kun la lasta
revelacio en siaj skribaĵoj kaj ke Ajabe kaj Kameoka estas sanktaj lokoj, kun la kredo ke ĉiuj religioj venas el la
sama fonto kaj ke komuna adorado estas necesa por la manifestiĝo de la senlima povo de Dio.
 
2. Esperanto en la Oomoto-movado. En 1887 Ludviko Lazaro Zamenhof en Varsovio publikigis la internacian
lingvon Esperanton, kiu devus esti la ”dua lingvo de ĉiuj”, kiun ĉiuj homoj povus lerni krom la gepatran. Ĉirkaŭ
Esperanto evoluiĝis movado, kies anojn unuigis la kredo ke ĉiea akcepto de Esperanto kondukus al paca mondo.
Tiu penso nomiĝas la interna ideo. Zamenhof mem lanĉis ankoraŭ unu projekton, ”la duan religion de ĉiuj”,
homaranismon. Tiu projekto tamen neniam same multe disvastiĝis kiel Esperanto.

Esperanto fariĝis tre populara en Japanio en la komenciĝo de la 1900-aj jaroj. DEGUĈI Onisaburo akceptis
Esperanton ĉar ĝi estis ebleco forigi la lingvan izolitecon de Japanio. Komence la ideoj de KITA Ikki pri
Esperanto kiel komunikilo en orientazia japana imperio eble estis la plej granda fonto de inspiro. La grupo ĉirkaŭ
la fondintino Nao ne havis intereson pri internaciaj kontaktoj. Esperanto do ne havis larĝan subtenon en Oomoto
ĝis la alveno de la Bahá’í-misiistoj 1922-23, kiam Onisaburo havis fortan decidpovon. Pro la influo de Bahaismo
Onisaburo opiniis ke la oriento devus kontribui per spiritualismo kaj la okcidento per materia progreso en la
mondo. La ilo por tiu ĉi interŝanĝo estis Esperanto. Inter la granda nombro da intelektuloj, kiuj aliĝis al Oomoto
la intereso pri Esperanto rapide kreskis. En 1923 oni komencis intensan laboron organizi Esperanto-kursojn por
Oomotoanoj. La kursoj bone progresis, ĉar pro la terura tertremo en Tokio, la Universitato de Tokio devis esti
fermita dum pluraj monatoj kaj kelkaj studentoj povis uzi tiun tempon por instrui Esperanton. Oomoto organizis
Esperanto-kursojn por siaj membroj 1923-1935 kaj denove ekde 1948.

Aliaj Oomotoanoj opiniis ke la japana devus esti la monda lingvo. Dum kelkaj jaroj post 1930 Onisaburo
subtenis tiun opinion, kaj diris ke oni uzu Esperanton por propagando, sed ne kiel mondan lingvon.

La forta rolo de Esperanto en Oomoto dependas de pluraj kialoj. La fortaj eldiroj por Esperanto de Onisaburo
estas tre gravaj en la movado. Esperanto estas menciita en Reikai-monogatari, kiu estas unu el la sankaj skribaĵoj
de la movado. Por japanoj Esperanto estas multe pli facila por lerni ol ekzemple la angla. DEGUĈI Hidemaru
diris ke japanoj povas lerni Esperanton dum 30-40 % el al tempo, kiun oni bezonas por lerni la anglan. Multaj
eldiroj de ekz. DEGUTI Naohi indikas ke la uzo de Esperanto en Oomoto estas konsiderata kiel ’modelo’ por la
mondo. Tio povas klarigi kial Oomoto tre necedeme subtenas Esperanton, sed kial multaj Oomotoanoj ne lernas
Esperanton sufiĉe bone por povi uzi ĝin praktike. Alia klarigo al tiu ĉi fenomeno estas ke japanoj ordinare havas
tre malgrandan utilon de scio de fremdaj lingvoj. Eldiroj pri Oomoto kiel ’modelo’ pri Esperanto ofte aŭdiĝis
kiam oni planis Esperanto-kongresojn en Japanio aŭ en Kameoka. Oomoto ĉiam rigardis Esperanton ankaŭ kiel
praktikan helpilon por misii, kio ne detenis la movadon uzi ankaŭ aliajn lingvojn por la misio, ekz. la anglan kaj
la portugalan.

Oomoto ĉiam atentis la rilaton inter Esperanto kaj homaranismo. Oni aktive laboris por igi la
mondfederisman movadon kaj la Unuiĝintajn Naciojn akcepti Esperanton kiel oficialan lingvon. Oomoto estis
tre fidela al Esperanto en ĝia klasika formo, kaj opiniis ke ĝi evoluiĝas kiel aliaj lingvoj. Oni malakceptis
diversajn proponojn pri reformoj en la lingvo ĝis kiam ĝi estas ĝenerala akceptita. Same kiel la Esperanto-
movado ĝenerale, oni akceptis ke ŝanĝiĝoj en la lingvo povos esti deciditaj en la estonteco, kiam la lingvo estos
ĝenerale akceptita.

3. Misiaj metodoj. Oomoto, kiu komenciĝis kiel japana sinkretisma movado sur ĉefe ŝintoa fundamento, havas
instruojn, kiuj ĉefe temas pri Japanio kaj pri la japana popolo. Jam en Oomoto-ŝinju tamen ekzistas mesaĝoj
direktitaj al la tuta mondo. Tio estas la bazo de la eksterlanda misio de Oomoto. La misio tamen inspiriĝis ankaŭ
de la kristana misio en Japanio kaj de la eksterlanda misio de Tenrikjo, Konkokjo kaj Joodo Sinŝu. La fina
direkta kialo kial Oomoto komencis sian eksterlandan mision en Eŭropo estis la vizito de la bahaaj misiistoj, la
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enkonduko de Esperanto en Oomoton, kaj la atento, kiun tiu vekis inter la esperantistoj. Universala Homama
Asocio estis la misia organizaĵo de Oomoto. Ĝia nomo aludas al la homaranismo de Zamenhof, kaj la instruo,
kiun ĝi prezentis, havis alian centron ol la instruo de Oomoto en Japanio. U.E.A. ĉiam propagandis la unuigon de
la homaro kaj la realigon de la Dia regno sur la tero.

1925-1932 Oomoto aktive misiis en la okcidento kun la Pariza oficejo kiel bazo. La celo estis eldoni
presaĵojn kaj organizi prelegojn, kaj tiel distvastigi la kredon ke DEGUĈI Onisaburo estas savanto kun Dia
misio. Oni invitis unuopulojn aliĝi al U.H.A. aŭ al Oomoto, kaj oni klopodis organizi lokajn paroĥojn, ”filiojn”,
kaj konstrui sanktejon, ”La Domon de Homamo”. Ĝis 1932 375 personoj en 31 landoj donacis monon al la
sanktejo, sed montriĝis ke nur malmultaj eŭropanoj - eble dekkelk - vere opiniis ke ili estas Oomotoanoj. La
kaŭzo de tio estis ke mankis komuneco en paroĥoj, dogma scio kaj scio pri kiel observi la ritojn de Oomoto inter
la Eŭropanoj kiuj aliĝis al Oomoto. La Eŭropaj Oomotanoj ankaŭ loĝis dise, sen eblecoj havi personan kontakton
unu kun la aliaj. La doktrino de Oomoto ne donis alternativon al kristaneco, ĉar ĝi ne donis respondon al la
demandoj, kiujn la Eŭropanoj renkontas en kristanismo, ekzemple pri la rilatoj inter Dio kaj homo kaj pri etikaj
demandoj. Ĝi ankaŭ ne donis alternativojn al kristanaj ritoj aŭ al kristana paroĥa komuneco. La doktrino de
Oomoto anstataŭ tio temis pri la metafizika strukturo de la mondo, politiko kaj ŝanĝiĝo en la mondo, kiu devos
komenciĝi en Japanio.

Kun interrompo dum la jaroj 1935-1950 - t.e. la jaroj inter la persektuoj dum la dua Oomoto-afero kaj la dua
mondmilito - Oomoto daŭre uzis Esperanton en siaj internaciaj kontaktoj. Oni eldonis la revuojn Oomoto kaj/aŭ
Oomoto Internacia, multajn librojn kaj ankaŭ regule organizis fakkunsidojn en Universalaj Kongresoj de
Esperanto kaj en aliaj aranĝoj, kie Esperanto estas uzata. Post 1954 la priskribo en la revuoj pri Onisaburo kiel
savanto preskaŭ tute malaperis kaj ĝenerale humana mesaĝo pri paco, internacia kunlaboro, arto kaj kulturo
prenis la ĉefan lokon. Ŝajnas ke Oomoto, ekde 1997, kiam oni komencis eldoni la sanktajn skribaĵojn de Oomoto
libroforme en Esperanto kaj en la portugala, denove komencas agi pli aktive por misii. La publikigo ankaŭ estas
konsiderata kiel parto de la bona elfluo, kiu devas veni de Oomoto, laŭ la ideo pri Oomoto kiel ’modelo’ por la
mondo.

Apartan rolon en la misio de Oomoto havas arto, ĉar Oomoto organizis artajn ekspoziciojn, somerajn
seminariojn pri tradiciaj japanaj artoj, pri kiuj ankaŭ Esperanto estis uzata, sed ankaŭ ĉar artaĵoj havis gravan
rolon en la revuoj kaj sur la retpaĝo de Oomoto.

 
4. Mondkoncepto. La ekesto de Oomoto pro la profetaĵoj de DEGUĈI Nao povas parte esti klarigita kiel reago
pro la industriigo kaj la okcidenta influo, kiuj laŭ la profetaĵoj estas la kialo de la mizero inter la malriĉuloj.

Kiam Oomoto komencis sian mision en Esperanto oni havis la opinion ke la okcidento donas industriigon kaj
materian bonon, sed dependas de la pli alta spirita nivelo de la oriento. La sama penso troviĝas ankaŭ en la libro
”Bahá’u’lláh kaj la nova erao”, kiun havis Oomoto jam en 1923. Tiu balanco inter okcidenta materiismo kaj
orienta spiritualismo estas interpretata kun bazo en la taoisma instruo pri jin kaj jang, bazo, kiun Oomoto uzas
por en diversaj situacioj rekomendi balancon inter diversaj fenomenoj. La okcidentan materiismon kaj utiligon
de la popoloj en Azio, antaŭ ĉio en la formo de koloniismo, oni severe kondamnas. La subpremadon de Afriko
kaj de la nigruloj en Usono fare de blankuloj oni kondamnas kelkfoje. La okcidenta materiismo minacas ne nur
la orienton, sed ankaŭ la pacon en Eŭropo. La ideo pri la aparta rolo de Japanio en la mondo, signifas, ke la
oriento, antaŭ ĉio Japanio kaj Oomoto, havas la taskon doni al la okcidento spiritualecon, same kiel la okcidento
havas la taskon doni al la mondo materian bonon. Japanio havas la unikan rolon samtempe havi parton de la
orienta spiritualismo kaj de la okcidenta materia bono. Tie la bonaĵoj de oriento kaj okcidento kunfandiĝis. En la
sama maniero la kvintesenco de ĉiuj religioj kaj instruoj kunfandiĝis en Oomoto.

Oomoto klopodis ankaŭ konsciigi la okcidentanojn pri la subpremado de antaŭ ĉio aziaj landoj fare de la
okcidenta koloniismo, kaj ke la okcidenta nespiritualeco estis la kialo de la unua mondmilito.
Oomoto defendis la japanajn agadon en Manĉurio, ankaŭ kiam tio renkontis ĝene akran kritikon en la okcidento.
Japanio estas tro dense loĝata, kaj ĉar nek Usono nek Aŭstralio akceptas japanajn enmigrintojn japanoj devas
elmigri al aliaj landoj en Orientazio, kiel ekzemple Manĉurio.

Post la dua mondmilito la revuo Oomoto ne publikigas artikolojn pri politiko, kun escepto por artikoloj, kiuj
traktas la laboron krei mondan federacion. Iam oni publikigas artikolojn, kiuj kritikas okcidentan materiismon.
Ankaŭ en la metafizika mondkoncepto de Oomoto jin kaj jang estas la fundamenda pensokoncepto, kvankam la
terminoj ’jin’ kaj ’jang’ ne uziĝas. Oni tamen malakceptas ateisman jin-kaj-jang-instruon kaj diras ke dio kreis la
spiriton kaj la korpon kaj estigis harmonion inter ili por tiel estigi la forton. Nao kaj Onisaburo staras en jin-kaj-
jang-rilato, ĉar ili ricevis fluon de la spiritoj Izu kaj Mizu. Okcidento kaj oriento troviĝas en  balanca rilato, same
kial la materia kaj la spirita. Ĝis la dua mondmilito oni ofte nomas tiujn ĉi fortojn ’spirito’ kaj ’korpo’; post la
dua mondmilito oni ĉiam pli ofte parolas pri Izu kaj Mizu.

La doktrino de Oomoto pri la diversaj mondoj - kiu ŝajnas esti kreita laŭ ekzemplo de budhismo, sed ankaŭ
laŭ Swedenborg - konsistas unue el la materia mondo kaj due el la spirita mondo, kiu siavice konsistas el Dia
regno, Intera regno kaj Infera regno. Oni iam donas detalajn priskribojn pri tiuj ĉi mondoj. Post la morto la
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homoj alvenas al unu el la tri regnoj el la spirita mondo, depende de kia estis la vivo de la homo sur la tero.
Intera regno estas loko kie homo povas resti ĝis maksimume 30 jarojn, atendante pluiron al unu el la ceteraj
regnoj. Jam dum la vivo en la Materia mondo homoj tamen havas kontakton kun iu el la spiritaj mondoj.

La kredo ke dirita vorto estas animita kaj tial havas supernaturajn povon estas ofta en Japanio, kaj ĝi estas
parto ankaŭ de la doktrino de Oomoto. La plej grava ekzemplo de tia ’vortoanimo’, kiu menciiĝas en la misio en
okcidento estas la sankta vorto Kannagara Tamaĉihaemase. Ĝi tradukiĝas ’Tiel estu la volo de Dio, kaj favoriĝu
la animo’ aŭ ’Kun la bonvolo de Dio mi havu novan forton!”
 
5. Dikoncepto. La dikoncepto de Oomoto havas sian bazon en la japana vorto kami, kiu havas multe pli larĝan
signifon ol la vorto ’dio’. Tendenco, kiu iom post iom kreskas en la doktrino de Oomoto estas deziro unuigi la
dikonceptojn de diversaj religioj. Uŝitora, kiu riveliĝas al DEGUĈI Nao post iom da tempo havas sian lokon en
panteono, kie la dioj apartenas al tri niveloj, nome:
(1) la supera DIO;
(2) regantaj Dioj de la ĉielo kaj de la tero;
(3) aliaj dioj.

Dinomoj el klasika ŝintoo, budhismo kaj taoismo asociiĝas unu kun la aliaj kaj kuniĝas tiel ke unuflanke
Uŝitora kaj Kunitokotaĉi estas konsiderataj kiel identaj dioj en la Mizu-sistemo (jang/jo) kaj aliflanke Hituzisaru,
Tojokumonuno, Susano kaj Miroku/Majtrejo estas konsiderataj kiel identaj dioj en la Izu-sistemo (jin/in).

Oomoto tamen evitas priskribi sian dikoncepton en la propagandaj eldonaĵoj de 1925-1935. La citaĵojn el la
sanktaj skriboj, kiujn oni publikigas, oni lasas sen komentoj. Kredebla kialo estas ke oni sciis ke okcidentanoj
ĝenerale ne volas akcepti politeismon. Pro tio oni ne volis disvolvi sian dikoncepton tro multe. Oomoto, La nova
Spirita Movado el 1924 mencias dinomojn kiel Uŝitora-no-konjin kaj Kunitokotaĉi-no-Mikoto, tamen sen
priskribi politeisman teologion, dum Kio estas Oomoto? el 1933 ĉiam uzas la vorton Dio. Ebla klarigo estas ke
oni rimarkis kritikon pri politeismo, inter tiuj kiuj legis la unue menciitan presaĵon, kaj tial volis montri
monoteisman profilon en la postaj presaĵoj de la okcidenta misio. Dio estas la plej ofta dinomo en la revuo
Oomoto ankaŭ post la dua mondmilito.

Nur en la postskriboj de la sanktaj skriboj, kiuj komencis aperi en Esperanto en 1997 oni precizeme
priskribas la politeismajn aspektojn de la dikoncepto, kaj samtempe priskribas ke la dikoncepto estas ankaŭ
monoteisma kaj panteisma. En tiuj ĉi postskriboj oni montras kiel oni dividas siajn diojn en tri diversajn grupojn,
por kiuj la vorto ’dio’ skribiĝas en tri diversaj manieroj: DIO, Dio kaj dio. DIO estas la kreinto Okunitokotaĉi aŭ
Amenominakanusi. Tiu disigis de si mem du Diojn, nome la ĉielan Dion Uŝitora aŭ Kunitokotaĉi kaj la teran
Diinon Hicuĵisaru aŭ Tojokumonuno, kiuj siavice pere de la spiritoj Izu kaj Mizu prenis formojn en Nao kaj
Onisaburo. Apud tiuj ekzistas ankaŭ aro da malsuperaj dioj. Tiuj havas kaŝitan rolon en la okcidenta misio de
Oomoto. Inter tiuj troviĝas i.a. mortintaj misiistoj kaj la kreinto de Esperanto Ludoviko Lazaro Zamenhof.

Por la tri menciitaj DIO kaj Dioj ekzistas ankaŭ la nomo Oomoto sume oomikami, kiu uziĝas en preĝo al la
tiuj.
 
6. Homkoncepto. La homkoncepto de Oomoto baziĝas sur tio ke oni konsideras la homon kreitaĵo de Dio. Dio
kreis la homon kun kombinaĵo de kaj bonaĵoj kaj malbonaĵoj, por ke la homo devu turniĝi al Dio. La homo havas
kaj ’animon’ kaj ’korpon’. La animo devas esti supera en la rilato al al korpo, kio kondukas al la ’animo-super-
korp-ismo’. En la mala stato, ’korpo-super-anim-ismo’ la homo vivas en tute materiisma maniero. Scienco ne
povas kompreni la homon se ĝi studas nur la korpan parton. Oomoto atentas aparte la sciencojn, kiuj studas la
homon kiel spiritan estaĵon.

La homo havas en sia spirito funkcion, nome ’vicgarddio’ aŭ egoismo, kiu estas necesa por vivteni la korpon.
’Justa garddio’ en la homo batalas kontraŭ la malbonaj flankoj de egoismo.
Tiuj ĉi du kontraŭaj garddioj, kaj bonaj spiritoj el la Ĉielo kaj malbonaj spritoj el Infero kreas ekvilibron en la
homo, tiel ke li staras inter Ĉielo kaj Infero kun emo al ambaŭ. Pro tiu ĉi ekvilibro ekestas libereco de la volo,
kiun havas la homo, male al la bestoj kaj kreskaĵoj. Tria spirita funkcio, apud la du supre menciitaj, estas ’vera
garddio’, kiu ekfunkcias kiam la spirito vivas en unueco kun la korpo.

Dum la 1990-aj jaroj la intereso de Oomoto por la spiriteco de la homo esprimiĝas per aktiva agado kontraŭ
la nocio cerba morto kaj kontraŭ organgrefto de cerbomortaj homoj.

Alia grava nocio estas ’interna fluo’, kiu signifas inspiron de Dio kaj de la superaj spiritoj.
Apud la interna fluo, kiu estas konstanta stato, ekzistas ankaŭ kamigakari aŭ ’diposedo’, kio signifas ke dio

portempe posedas homon. Kaj bonaj kaj malbonaj dioj povas posedi homon.
 
7. Saviĝo kaj ŝanĝiĝo de la mondo. La doktrino de Oomoto enhavas plurajn nociojn, kiuj respondecas al diversaj
tipoj de saviĝo. Dum la gvidado de Nao oni opiniis ke ŝanĝiĝo de la mondo per dia interveno estas proksima.
Jam en la fruaj skribaĵoj de Nao estis supozita ke la homoj devas prepari sin por tiu ĉi ŝanĝiĝo de la mondo. Dum
la gvidado de Onisaburo oni pli multe atentis la vojon de la unuopa homo al saviĝo en Dia regno post la morto.
Dum la sama tempo oni supozis ke Onisaburo prezentiĝos kiel Majtrejo kaj fariĝos ĉefo de la mondo. Post 1954
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la ideo pri Oomoto kiel ’modelo’ estis la plej grava. Ĉar Oomoto estas ’modelo’ Dia regno disvastiĝas en tiu ĉi
mondo. Pluraj el tiuj ĉi ideoj pri ŝanĝiĝo de la mondo estis atentataj en la esperanta misio de Oomoto.

La okcidenta misio 1924-1935 ne donis multajn instrukciojn pri la saviĝo de la unuopa homo. La priskribo
kiel mediti aŭ preĝi estis sporada kaj mankohava. Nur en 1935, kiam la Pariza misiejo jam estis fermita, Oomoto
Internacia funde priskribas kiel preĝi. La ’meditado ĉinkon-kiŝin’ kiu helpas al la homo i.a. disiĝi de la materia
korpo kaj unuiĝi kun la dia spirito je unuopaj okazoj estas priskribita en la presaĵoj de Oomoto. Anstataŭ oni
koncentriĝas pri la nocio ’kredo’, kiu priskribiĝas en la presaĵoj el la 1920-aj kaj 1930-aj jaroj. Oni admonas la
legantojn kredi je Onisaburo. Oni iam priskribas ’kredon’ per pli ĝeneralaj vortoj; oni devas kliniĝi kontraŭ dio,
purigi sian animon, aŭ turniĝi kontraŭ dio. Oni donas ekzemplojn kiel la kredo povas sanigi homon. Iam tamen
malfeliĉoj estas elprovado fare de dio. Kredo povas konduki al ’unuiĝo inter Dio kaj homo’. ’La unuiĝo inter
Dio kaj homo’ ekestas per ’interna fluo de dia karaktero’. La unuiĝo okazas se ni kredas je la vera Dio.

Apud la vojo de la unuopa homo al saviĝo estas menciitaj ankaŭ vojoj al la saviĝo de la homaro. Arto havis
ĉiam pli gravan rolon en la revuo Oomoto ekde 1954. Post la ekspozicio ”La arto de Onisaburo kaj lia skolo” en
1972 kaj post kiam oni komenci organizi kursojn pri japanaj tradiciaj artoj por okcidentanoj, oni priskribas arton
kaj ĝian belecon kiel rimedon por gvidi la homon al Dio, kaj starigi Dian regnon sur la teron, per la manifestigo
de la belo el la ĉielo sur la teron.

La rilaton al aliaj religioj ĝis la dua mondmilito karakterizis tendenco priskribi aliajn religiojn kiel antaŭulojn
de Oomoto kaj Onisaburon kiel la savanton, kiun atendas la tuta mondo. Samtempe estis emo kunlabori aktive
kun novspiritaj movadoj en Azio kaj Eŭropo.

Post la dua mondmilito la kritiko kontraŭ aliaj religioj preskaŭ tute malaperis. Oni opinias ke Oomoto kaj
aliaj religioj havas la saman fonton kaj komunan mision kaj aktive laboras por tio per religia dialogo kaj
diservado en la sanktejoj unu de la alia. Oni konsideras komunan adoradon - dum kiu reprezentantoj de
malsamaj religioj preĝas en la sama diservo - kiel la plej altan formon de tio.

La kredo pri unuigita mondo ekzistas jam en Ofudesaki. DEGUĈI Kiotaro opinias ke la unuiĝo de Japanio
estas modelo por estonta monda federacio. La opinio kiel efektivigi tion tamen ŝanĝiĝis. Antaŭ la unua
mondmilito Oomoto pridubis la klopodojn krei eŭropan federacion kaj obĵetis ke tio povus signifi riskon ke la
kontinentoj fariĝus malamikoj. Anstataŭ oni priskribis ke estas bezono de monda federacio kaj ke Esperanto
devas esti la unuiganta lingvo. Oni ankaŭ diris ke Onisaburo estos la plej taŭga ĉefo por tia federacio.

Post la dua mondmilito Oomoto daŭre laboras por monda federacio en la mondfederacia movado. Oni daŭras
labori por Esperanto en tiu ĉi agado kaj mencias ke monda federacio estas necesa por la paco.

Tria vojo al saviĝo estas la mondŝanĝiĝo, kiun antaǔdiris Nao. DEGUĈI Nao kaj DEGUĈI Onisaburo estas
tre gravaj por la saviĝo. DEGUĈI Nao la tutan tempon estas priskribita kiel virino, kiuj ricevis apartan taskon de
Dio, kaj skribis Ofudesaki-n, laŭ la plano de Dio. Oni detale priskribas la asketajn flankojn de ŝia vivo. Ĝis 1935
oni plurajn fojojn mencias ke la funkcio de Nao estis esti antaŭulo de Onisaburo. En la okcidenta propagando oni
komparas ilin kun Johano la baptisto kaj Kristo. Post 1954 ŝi havas pli egalrangan rolon en la propagando.

En la okcidenta misio de Oomoto ĝis 1935 oni priskribas Onisaburon kiel mondan savanton, kiun pluraj
religioj atendis. Oni ofte nomas lin Kriston. Post la dua mondmilito Onisaburo daŭre havas gravan rolon en la
okcidenta misio ĝis 1953. Post tio oni mencias lin malpli ofte.

La apero de Nao kaj Onisaburo estas la komenco de la forta mondŝanĝiĝa atendado, kiu karakterizis
Oomoton. En la plej malnovaj skribaĵoj en Oomoto-ŝinju oni uzas la konstruajn terminojn ’malkonstruo’ kaj
’rekonstruo’ por priskribi tion, kio okazos en la mondo. En la misio al la okcidento 1924-1935 oni ofte priskribas
la okcidentan materiismon, kiu i.a. dependas de la degenerinta kristanismo, kiel grandan minacon kontraŭ la
monda paco. Onisaburo tial klopodas unuigi homojn kaj movadojn en diversaj landoj por eviti finan katastrofon.

La nova mondo, ofte nomita Majtreja-mondo, post 1954 ĉiam pli ofte estas priskribita kiel mondo, kiu
efektiviĝas en tiu ĉi mondo, per farado de arto, uzado de Espeanto, komuna adorado kaj per progreso en la
vivnivelo.

Apud la Majtreja-mondo, kiun atendas Oomoto, oni opinias ke la Dia regno sur la tero jam efektiviĝis en
Oomoto, kiu estas la akso en la sankta plano de Dio, kaj troviĝas en la mezo de la Dia regno sur la tero.

La nocio ’modelo’ malofte uziĝis en presaĵoj en Esperanto 1924-1935. Anstataŭ priskribi la pasivan rolon de
Oomoto kiel ’modelon’, oni priskribis ĝian aktivan rolon.

Post 1954 ’modelo’ estas tre grava nocio en la okcidenta misio. La doktrino pri ’modelo’ signifas ke okazaĵoj
en la mondo speguliĝas en Oomoto. Tio, kio okazas en Oomoto, poste okazos en la mondo ekstere. Estas tute
klare ke ’modelo’ funkcias kaj en la rilatoj inter Oomoto kaj Japanio, same kiel inter Oomoto kaj la mondo.

’Modelo’ funkcias preskaŭ meĥanike. Oomoto tiel estas la akso en la sankta plano de Dio. Tial la
oomotoanoj faras sian plejeblon por plibonigi kaj plibeligi la internon de Oomoto, precipe kiam oni rimarkis ke
io malbona enspeguliĝas de ekstere. Estas do la tasko de la oomotoanoj realigi Dian regnon unue en Oomoto. La
kredo pri ’modelo’ signifas ke oomotoanoj ne dubu ke agadoj, kiujn oni malgrandskale okazigas en Oomoto,
ekzemple arto, komuna preĝado kaj uzado de Esperanto, havos grandan signifon por pli grandaj okazaĵoj en la
mondo. Tio estas unu el la plej gravaj taskoj, kiujn donis Dio al Oomoto. (La uzo de Esperanto iam ankaŭ estas
priskribita kiel ekzemplo de ’vortoanimoj’.)



201

Metafizike oni klarigas tion ke Oomoto troviĝas en la mezo de Dia regno sur tero kaj estas envolvita en
sprita, densa kaj firma atmosfero. Tial okazaĵoj en Oomoto disvastiĝas per ondocirkloj en la mondon en formo
de forta spirita energio kaj vere realiĝas en konvenaj lokoj.

8. Ikonografio. Ankaǔ bildoj havis gravan rolon en la eldonaĵoj en Esperanto de Oomoto, ekzemple: fotoj de la
gvidantoj kaj sanktejoj de la religio, grup-bildoj en Esperanto-kongresoj, bildoj de la misiaj vojaĝoj en Eǔropo
de la misiistoj, iam desegnaĵoj de naturaj motivoj, de Domo de Homamo kaj kelkaj numeroj la desegnaĵo de dioj
faritaj de Onisaburo.

Ekde 1954 oni rimarkas klaran ŝanĝiĝon pri la bildoj en Oomoto. Oni malpli ofte vidas bildojn pri la
gvidantoj. Tamen oni pli ofte montras bildojn de kultur-historie interesaj objektoj kaj lokoj, kaj ankaǔ bildojn de
tradiciaj japanaj artoj. La nombro de bildoj en la revuo kreskas dum la venontaj jardekoj. Ekde 1981 oni ĉiam
publikigas la kovrilon de la revuo en koloro kaj ekde 1984 la motivo de la kovrilo ĉiam estas artaĵo.

 9. Konkludoj. La respondoj al la demandoj starigitaj en la enkonduko estas:
(1) DEGUĈI Onisaburo interesiĝis pri Esperanto kiel rimedo forigi la lingvan izolecon de Japanio, ĉar

Esperanto ne estas ligita al iu ajn nacio, kaj ankaŭ pli facila por lerni ol naciaj lingvoj. Pro influo de vizitantaj
Bahá’í-misiistoj 1922-23 Onisaburo opiniis ke la oriento devas provizi la mondon per spiritualismo kaj la
okcidento per materia progreso. La ilo por tiu ĉi interŝanĝo estu Esperanto. Post tio multaj Oomotoanoj lernis
Esperanton. La rolo de Esperanto en Oomoto estas stabila ĉar la lingvo menciiĝas en la sankta skribo Reikai-
monogatari, kaj ĉar ĝi estas neǔtrala lingvo, ne estanta la posedaĵo de iu aparta popolo kaj tial la posedaĵo de ĉiu,
kaj ĉar ĝi estas relative facila por lerni. Esperanto havas aron da trajtoj, kiu igas ĝin facile lernebla: regulan kaj
fonetikan ortografion, regulan gramatikon sen esceptoj kaj regulan sistemon, ebligantan kreadon de novaj vortoj
el vortoj, kiujn oni jam scias. Esperanto kreas amikecon trans la limoj. Esperanto estas konsiderata praktika
ebleco misii. Foje oni substrekas ke Oomotoanoj lernu Esperanton ĝisfunde; alifoje oni opinias ke baza scio de
Esperanto estas ’modelo’ por la mondo.

(2) La rekta kaŭzo ke Oomoto komencis sian mision en la okcidento estis la artikolo ”Oomoto - Nova spirita
movado en Japanujo”, kiu en 1924 publikiĝis en revuo ”Esperanto” en Ĝenevo kaj la granda nombro de leteroj
kun demandoj kiuj venis al Oomoto pro la artikolo. Ankaŭ la misio de la kristanaj eklezioj en Japanio,
eksterlandaj misioj de aliaj japanaj religioaj movadoj, la Bahá’í-misiistoj kaj la enkonduko de Esperanto influis
Oomoton komenci mision.

1925-1932 Oomoto havis aktivan mision en la okcidento kun la oficejo en Parizo kiel bazon. La celo estis
disvastigi la kredon ke DEGUĈI Onisaburo estas savanto kun dia misio. Nur tre malmultaj okcidentanoj aliĝis al
Oomoto. La kaŭzo de tio estis ke mankis paroĥa komuneco, dogma scio kaj liturgia tradicio inter la eŭropanoj,
kiuj interesiĝis pri la mesaĝo de Oomoto, kaj ke la mesaĝo laŭ multaj estis malfacile komprenebla. Post 1954
ĝenerale homa mesaĝo pri paco, internacia kaj interreliga kunlaboroj, Esperanto, arto kaj kulturo fariĝis
dominanta. Ekde 1997, kiam oni komencis eldoni la sanktajn skribojn de Oomoto libroforme en Esperanto kaj en
la portugala, Oomoto povas denove estis survoje al pli aktiva misiado.

(3) Oomoto ĝis 1935 estis tre ekstravertita movado, kiu enlande aktive uzis amaskomunikilojn por disvastigi
sian mesaĝon pri vera unueco inter imperiestro kaj popolo, forigo de okcidenta influo, por la aparta rolo de
Japanio en la mondo, forigo de kapitalistoj kaj koruptaj politikistoj, plifortigo de la armeo, la gvida rolo de
Onisaburo en la mondo. La forta mondŝanĝiĝa atendo pri Majtreja mondo, kiu ne alvenis kvankam kaj
Onisaburo kaj Sumiko mortis, la dua Oomoto-afero 1935-1945, kiam Oomoton trafis severaj persekutoj kaj la
dua mondmilito influis Oomoton kaj la interpreton de ĝia doktrino. Ekde 1954 oni ofte klarigas ke la Majtreja
mondo disvastiĝas per spirita energio de Oomoto, kiu estas ’modelo’ por la mondo, farante arton, aranĝante
komunan preĝadon, uzante Esperanton kaj laborante por monda federacio.

(4) Kun la bazo en la instruo pri jin kaj jang, Oomoto rekomendas balancon en diversaj rilatoj. Ĝis la dua
mondmilito oni parolas pri balanco inter okcidenta materiismo kaj orienta spiritualismo. En la homo devas esti
balanco inter ’spirito’ kaj ’korpo’. Ekde 1950 oni anstataŭ uzas la nociojn Izu kaj Mizu, kiuj estas klare ligitaj al
la dioj Uŝitora kaj Hicuĵisaru kaj al Nao kaj Onisaburo.

La homkoncepto de Oomoto baziĝas sur tio ke la homo estas kreitaĵo de Dio, kaj ke li konsistas el ’spirito’
kaj ’korpo’. La ’spirito’ devas esti supera al la ’korpo’, kio kondukas al ’animo-super-korp-ismo’.

Ĝis 1935 oni ofte priskribas Onisaburon, kiel revenintan Kriston. Oni ofte uzas nociojn el kristanismo kaj
budhismo por priskribi Oomoton. Ekde 1954 oni ofte uzas la neŭtralan vorton dio, sed ankaŭ ĉiam pli ofte
japanajn terminojn. Ekde kiam oni pli sisteme komencis eldoni sanktajn skribojn en Esperanto en 1997 oni
priskribas la doktrinon de Oomoto kiel samtempe monoteisma, panteisma kaj politeisma, kaj uzas diversajn diajn
nomojn.

La nocion ’modelo’ oni uzis tre malofte en presaĵoj en Esperanto 1924-1935. Anstataŭ por priskibi la rolon
de Oomoto kiel pasivan ’modelon’ oni pensis ke Oomoto havu aktivan rolon. Ekde 1954 ’modelo’ estas tre
grava nocio en la okcidenta misio. La doktrino pri ’modelo’ signifas ke okazaĵoj en la mondo respeguliĝas en
Oomoto kaj ke tio, kio okazas en Oomoto, poste okazos en la mondo ekster Oomoto. Oni pensas ke ’modelo’
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funkcias kaj en la rilatoj inter Oomoto kaj Japanio, same kiel en la rilatoj inter Oomoto kaj la mondo. ’Oomoto’
funkcias preskaj meĥanike. Tial Oomotoanoj devas fari sian plejeblon por plibonigi kaj plibeligi la internon de
Oomoto. Estas do la tasko de la Oomotoanoj realigi Dian regnon unue en Oomoto.

(5) Ekde la dua mondmilito oni ofte diras ke Oomoto kaj aliaj religioj havas la samajn radikojn kaj komunan
mision. Oni aktive laboras por interreligia dialogo kaj por diservado en la sanktejoj unu de la aliaj. La plej alta
formo de kunlaboro estas komuna adorado, kiam reprezentantoj de malsamaj religioj preĝas komune en la sama
diservo.

Tio ne signifas ke oni neas ke Oomoto estas Dia regno sur tero kaj ke Oomoto estas la akso en la sankta
plano de Dio. Oni kompreneble ankaŭ opinias ke DEGUĈI Nao kaj DEGUĈI Onisaburo havas unikan rolon.

Ke tiuj du rigardmanieroj estas kombineblaj estas klarigebla parte per la religia situacio en Japanio, kie
homoj alkutimiĝis al tio ke ekzistas pluraj religioj paralele, parte per la ideo ke Oomoto estas ’modelo’ en la
mondo, de kie ideoj kaj fenomenoj disvastiĝas.
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11 Summary in English

1. Introduction. In 1925 the Japanese new religion Ômoto opened a mission in Paris. Earlier it had already begun
to publish magazines and books in Esperanto. In one of these books one presents the Ômoto-cofounder DEGUTI
Onisaburô as the real saviour who is to be worshiped by all humanity, and who fulfils the function of Christ, in
the same way as the founder DEGUTI Nao had the function of John the Baptist.

In 1993 DEGUTI Kyôtarô said in Prayer Offering and World Religious Forum in Ayabe, Japan, that the
religion in one country or ethnic group is not necessarily suitable for other countries or peoples, and that the
boundless power of God will be manifested, not through just one man, but only when we believe in the
unanimity of all religions, that all religions come from the same source and when we pray together in harmony.

It is clear that a change has occurred in the doctrine of Ômoto. The task in the dissertation is:
(1) to examine why Ômoto uses Esperanto;
(2) to describe the mission, which Ômoto has carried on in Esperanto;
(3) to compare this mission with the general evolution of Ômoto;
(4) to examine theological notions in the doctrine of Ômoto, and how their meaning and use have varied in the
mission;
(5) to examine how Ômoto can combine the belief that DEGUTI Nao and DEGUTI Ônisaburo have come with
the last revelation in their scriptures and that Ayabe and Kameoka are holy places, with the belief that all
religions come from the same source and that common worship is necessary for the manifestation of the
boundless power of God.

2. Esperanto in the Ômoto-movement. In 1887 Ludvig Lazar Zamenhof in Warsaw published the international
language Esperanto, which was intended to become a ”second language for everyone”, which all peoples could
learn beside their mother tongues. Around Esperanto arose a movement, where the adherents were united by the
belief that a common acceptance of Esperanto, would give rise to a peaceful world. This idea is called interna
ideo (eng. ‘the inner thought’). Zamenhof himself went on with one more project, a ”second religion for
everyone” homaranismo (eng. ‘humanity-belief’). This project was never as spread as Esperanto.

Esperanto was very popular in Japan at the beginning of the 20th century. Esperanto attracted DEGUTI
Onisaburô as a way to break the linguistic isolation of Japan. It is possible that in the beginning the ideas of
KITA Ikki about Esperanto as a means of communication in a Japanese East Asian empire were the most
important source of inspiration. The group around Nao however wasn’t interested in international contacts.
Esperanto, however, didn’t get any support among a larger number of ômotoists until the visit of the Bahá’í-
missionaries in 1922-23, when Onisaburô had obtained a strong influence. Under the influence of Bahá’í,
Onisaburô thought that the East should contribute with spirituality and the West with material progress in the
world. The means of this exchange was Esperanto. Among the many intellectuals, who became members of
Ômoto during the 1920s the interest in Esperanto quickly grew. In 1923 an intensive work began to organise
Esperanto-courses for omotoists. The courses went full speed ahead, because the terrible earthquake in Tokyo
meant that the University of Tokyo was closed for months, so the students could use their time to teach
Esperanto. Ômoto has organised Esperanto-courses for members during 1923-35 and since 1948.

Other omotoists thought that Japanese should become the world language. During some years in the 1930s
Onisaburô supported this idea, and thought that Esperanto should be used for propaganda, but not as the world
language.

There are many reasons why Esperanto has had a stable role in Ômoto. The strong statements in favour of
Esperanto by Onisaburô are important in the movement. Esperanto is mentioned in Reikai-monogatari, which is
one of the Holy Scriptures of the religion. Esperanto is much easier to learn for Japanese people than for
example English. Hidemaru says that the Japanese can learn Esperanto during 30-40 % of the time, which is
needed for English. Many statements of DEGUTI Naohi and others indicate that the use of Esperanto by Ômoto
is regarded as a ‘model’ for the world. This can explain why Ômoto stubbornly goes on using Esperanto, at the
same time as many omotoists don’t learn Esperanto well enough to really use the language. Another explanation
of this phenomenon is that the Japanese usually have very little use of the knowledge of foreign languages. Most
of them don’t go abroad and many foreign books are published in Japanese translation. Statements about Ômoto
as a ‘model’ for the use of Esperanto have often came connected with planned Esperanto-congresses in Japan or
Kameoka. Esperanto has, however, always been considered as a practical possibility to carry on mission, which
didn’t restrain the religion to use other languages, as English and Portuguese, for mission.

Esperanto all the time was associated with homaranismo. One also actively propagated for Esperanto in the
movement for a world federation and in the UN Ômoto has always been faithful to Esperanto, in its original
form, and has meant that it develops naturally as other languages. One has rejected different proposals about
reforms in the language, until it is generally accepted. On the other hand, as the Esperanto-movement generally -
one has stated that changes in the language can be decided in the future when the language is generally accepted.
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3. Methods of mission. Ômoto, which began as a Japanese syncretistic movement, for the most part on a
Shintoistic basis, has a doctrine, which mostly deals with Japan and the Japanese people. However, even in
Ômoto-sin’yu there are messages directed to the entire world. This is the foundation of the foreign mission of
Ômoto. However, this mission is also inspired by the Christian missions in Japan and by the foreign missions of
Tenri-kyô, Konkô-kyô an Zyôdo-sinsyû. The final reason why Ômoto began its foreign mission in the West was
the visit of the Bahá’í-missionaries, the introduction of Esperanto in Ômoto and the interest which arose about
that among esperantists. Universala Homama Asocio is the Ômoto organisation for foreign mission. Its name
alludes to the homaranismo of Zamenhof. The message, which it delivers, has another main point than the
message of Ômoto in Japan. U.H.A. all the time emphasised the unification of humanity and the realisation of
the kingdom of God on earth.

During the period 1925-1932 Ômoto carried on an active mission in the West with the office in Paris as a
base. The purpose was to publish printed matters and to organise lectures to spread the belief that DEGUTI
Onisaburô was a saviour with a divine mission. One invited individuals to join U.H.A. or Ômoto and tried to
organise local congregations, ‘branches’ and build a shrine called Domo de Homamo. Up to 1932 375 persons in
31 countries had been giving money to the building of the temple, but it became clearer that only a small number
of Europeans - perhaps some ten - really considered themselves as omotoists. This depended on the lack of sense
of community in congregations, dogmatic knowledge and knowledge about how to perform the rites of Ômoto,
although some Europeans were attracted by the doctrine of Ômoto. The European ômotoists furthermore lived
dispersed without possibilities to have personal contact between them. The doctrine of Ômoto wasn’t an
alternative to Christianity, because it didn’t give any answers to the questions, which Europeans were used to
meeting in Christianity, for example about the relation between God and man and ethics. Furthermore Ômoto
didn’t give any alternatives to the Christian rites. The doctrine of Ômoto circulated round the metaphysical
structure of the world, politics and a change in the world, which should begin in Japan.

With an interruption for the years 1935-1950 - i.e. the years around the persecutions concerning the second
Ômoto-case and Second World War - Ômoto went on using Esperanto for international contacts. One published
the magazines Oomoto and/or Oomoto Internacia, a number of books and also regularly organised meetings in
the universal Esperanto-congresses and other events where Esperanto is used. Since 1954 Onisaburô is almost
never is described as saviour in the magazines, and a broadly humane message about peace, international co-
operation, art and culture came to the fore. Since 1997, when one began to publish the Holy Scriptures of Ômoto
in Esperanto and Portuguese, it seems that Omoto is about to carry out more active missionary work. The
publishing can be seen as a part of the good emanation, which has to emanate from Ômoto, according to the idea
about Ômoto as a ‘model’ for the world.

Art occupies an important role in the mission of Ômoto. The religion organises art-exhibitions and summer
seminaries of Japanese traditional art (also in Esperanto). Works of art furthermore have an important role in
Ômoto-magazines and on the Internet homepage of the movement.

4. Concept of the world. The appearance of Ômoto through the prophecies of DEGUTI Nao can partly be
explained as a reaction against industrialisation and western influence, which according to the prophecies were
the reason why the poor were in need.

When Ômoto begins it mission in Esperanto there is a thought that the West contributes with industrialisation
and material wealth, but is dependent on the higher spiritual level of the East. The same thought can be found in
the book ”Bahá’u’lláh and the New Era”, which had been in the possession of Ômoto since 1923. The balance
between western materialism and eastern spiritualism is interpreted with the basis on yin and yang, a means of
interpretation which Ômoto uses in many different regards to recommend balance between different phenomena.
The materialism of the West and exploitation of the peoples in Asia, for example in the form of colonialism, is
strongly condemned. The oppression of Africa and of the black people in the United States by the white
are condemned at several occasions. Western materialism doesn’t threaten only the East, but also peace in
Europe. The idea about the particular role of Japan in the world implies that the East - which particularly applies
to Japan and Ômoto - has the task to provide the West with spirituality, in the same way as the West has the task
to provide the East with material wealth. Japan has a unique role that it at the same time has a share both in the
spirituality of the East and the material wealth of the West. In Japan the good things of the East and the West
have melted together. In the same way the quintessence of all the religions and faiths have melted together in
Ômoto.

Ômoto also tried to make the westerners conscious about the oppression of western colonialism particularly
in Asian countries, and about that the western lack of spirituality was the cause of the First World War.

Ômoto defended the involvement of Japan in Manchuria, even when this met embarrassingly sharp criticism
in the West. Japan is overpopulated and because the United States as well as Australia are closed for Japanese
immigration, the Japanese must emigrate to other countries in East Asia, as for example Manchuria.
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After Second World War Oomoto doesn’t publish articles about politics, with exception of articles about the
struggle to create a world federation. Sometimes one publishes articles, which criticise western materialism.

Yin and yang are the fundamental pattern of thought also in the metaphysical worldview of Ômoto, even if
the terms yin and yang aren’t used. However, one disclaims atheistic yin-and-yang-theory and emphasises the
fact that god created spirit and body and brought about a harmony between them to produce the force in this
way.

Nao and Onisaburô are in a yin-and-yang-relation because they receive a flow from the spirits Izu and Mizu.
West and East are in the same relation of balance, as well as the material and the spiritual. Until Second World
War one often calls these ideas ‘spirit’ and ‘body’; after Second World War one speaks about Izu and Mizu.

The Ômoto doctrine about the different worlds - which seems to be created according to ideas from
Buddhism and from Swedenborg - includes on one hand the material world, on the other hand the spiritual
world, which can be divided into Kingdom of God, the Middle Region and The Dark Kingdom. One sometimes
gives very detailed descriptions about these worlds. After death man arrives in one of the three kingdoms in the
spiritual world, depending on what kind of life the man has been living on earth. The Middle Region is a place
where a man has to stay not more than 30 years waiting to go further to one of the other kingdoms. Even during
life in the material world men have contact with one of the spiritual worlds.

The faith that a word is animated and therefore has a magic effect is common in Japan and is also a part of
the doctrine of Ômoto. The most important example of such a ‘wordsoul’ (kotodama) which is mentioned in the
mission in the West is the holy word Kan’nagara tamatihaemase. It is translated ‘May the will of God be, and
may the soul be promoted’ or ‘May I have new force with the favour of God’.
 
5. Concept of God. The Ômoto concept of God depends on the Japanese word kami, which has a broader sense
than the English ‘god’. An important tendency, which gradually grows in the Ômoto theology, is a wish to unite
the concepts of God in different religions. Usitora which appears to DEGUTI Nao, later has his place in a
pantheon where the gods are divided into three levels, namely:
(1) the highest GOD;
(2) governing Gods in heaven and on earth;
(3) other gods.

Names of gods from Shinto, Buddhism and Taoism are associated with each other and co-ordinated, that for
example Usitora and Kunitokotati are regarded as different names for one god in the Mizu-system (Yang/Yo)
and Hituzisaru, Toyokumonuno, Susanoo and Miroku/Maitreya are regarded as different names for one god in
the Izu-system (Yin/In). Ômoto refrains from describing its concept of God in the propaganda magazines and
books during 1925-1935. The quotations from the holy writings, which one publishes, are not commented. A
probable reason is that one knew that westerners usually didn’t accept polytheism. Oomoto, La Nova Spirita
Movado from 1924, however, mentions the names of the goods Usitora-no-Konzin and Kunitokotati-no-Mikoto
without explaining its polytheistic theology. Kio estas Oomoto? from 1933 all the time uses the word Dio
(esperanto; eng. ‘God’). This can be due to the fact that one had encountered criticism from people who had read
the first mentioned book and the magazine Oomoto Internacia, and one therefore wanted to have a monotheistic
profile in the later printed matters of the European mission. Dio is also the most common name of God in the
magazine Oomoto after Second World War.

Not until the appendixes in the Holy Scriptures, which began to appear in Esperanto in 1997, are the
polytheistic aspects of the concept of God accurately described. In the same appendixes one, however,
emphasises that the concept of God at the same time is monotheistic, pantheistic and polytheistic. One also
writes that there are three groups of gods, and that one writes the word ”god” in three different ways for these
three groups: GOD, God and god.

GOD is the creator Ôkunitokotati or Amenominakanusi.
This god has created two other Gods from himself: the God of heaven Usitora or Kunitokotati and the

Goddess of earth Hituzisaru or Toyokumonuno, which by the spirits Izu and Mizu have taken on shape in Nao
and Onisaburô.

There is also a group of lower gods. These don’t have any important role in the Ômoto mission in the West.
Among these are for example dead missionaries and the creator of Esperanto, Ludovic Lazar Zamenhof.
For the three first mentioned GOD and Gods there is a common name: Ômoto sume ômikame, which is used in
prayer to these three.

6. Concept of man. The Ômoto concept of man is based on the conviction that man is a creation of God. God has
created man with a combination of good and evil, that man shall depend on turning to God. Man has both ‘spirit’
and ‘body’. The spirit shall be superior in relation to the body, which leads to the rule of the ‘spirit-over-body-
state’. In the opposite condition, ‘body-over-spirit-state’, man lives in a totally materialistic way. Science cannot
understand man, if it only studies the bodily part. Ômoto especially pays attention to those sciences, which study
man as a psychical being.
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Man has in his spirit a function, namely ‘vice-guardgod’ or egoism, which is necessary to maintain life in the
body. An ‘impartial guardgod’ in man struggles against the bad sides of egoism.

These two opposite guardgods, good spirits from Heaven and evil spirits from Hell create an equilibrium in
man, that he stands between Heaven and Hell with inclination for both. From this equilibrium comes the
freedom of will, which man has, in contrast to the animals and the plants. A third psychical function, besides the
two already mentioned, is ‘real guardgod’, which steps in when the spirit lives in unity with the body.

During the 1990s the interest of Ômoto for the spirituality of man shows itself in the struggle against the
conception cerebral death and against transplantation of organs from cerebrally dead people.

An important conception is ‘inner flow’, which means inspiration from God and from the higher spirits. The
difference between ‘inner flow’ and ‘god-owning’ is that ‘inner flow’ is a permanent condition while kamigakari
or ‘god-owning’ means that a god occasionally occupies a man. Good as well as evil gods, can occupy a man.
 
7. Salvation and change of the world. Ômoto has in its doctrine many notions, which correspond to different
forms of salvation. During the leadership of Nao one called attention that a change in the world by a divine
intervention was about to come. Even in the early writings of Nao it was presupposed that men had to prepare
themselves for this change in the world. During the leadership of Onisaburô the way of the individual man to
salvation in the kingdom of God after death has been more emphasised. During the same time one also waited
for Onisaburô to appear as Maitreya and become leader of the world. Since 1954 the thought about Ômoto as a
model has been dominating. By Ômoto being a model of the world the kingdom of God is already present in this
world, and through Ômoto the kingdom of God is spread in this world. Many of these different views of a
change in the world have been paid attention to in the Ômoto-mission in Esperanto.

The mission in the west 1924-1935 didn’t give many instructions about the salvation of man. The description
about how to meditate or pray was sporadic and defective. Not until 1935, when the mission in Paris was already
closed, does Oomoto Internacia carefully teach how to pray. The meditation tinkon-kisin, which helps man to
separate himself from the material body and unite with the divine spirit is described a few times in the magazines
and books of Ômoto. Instead one pays attention to the notion ‘faith’, which is described in the 1920s and 1930s.
One invites the readers to have faith in Onisaburô. ‘Faith’ is sometimes described in more general terms: one
should lean against god, clean one’s soul or turn towards god. One gives examples how faith can bring healing.
However, sometimes misery or bad luck can be afflictions from god. Faith can in the end lead to the unification
of God and man. ‘Unification of God and man’ can arise from ‘internal flow of divine character’. The unification
occurs if we believe in the real God.

Along with the way to salvation of the individual man, also mentioned are also ways for the salvation of
humanity. Art has been given a stronger role in the magazine Oomoto since 1954. Since the exhibition ”The art
of Onisaburô and his school” and since Ômoto began to organise seminaries of art for westerners, one describes
art and its beauty as a means to conduct man to God and to establish the kingdom of God on earth, when the
beauty in heaven manifests itself on earth.

The relationship to other religions until Second World War was characterised by a tendency to consider the
other religions as forerunners of Ômoto, and Onisaburô as the saviour, for whom the whole world was waiting.
At the same time there was a will to cooperate with neospiritual movements in Asia and Europe.

Since Second World War criticism of other religions almost totally disappeared. One thinks that Ômoto and
other religions have the same origin and a common mission and devotes oneself actively to a dialogue of
religions and services in the shrines of each other. The highest form of co-operation is common worship, where
representatives of different religions pray together in the same service.

The faith in a united world is already mentioned in Ohudesaki. DEGUTI Kyôtarô sees the unification of
Japan as a model of a world federation in the future. However the idea about how to realise a worldfederation
has changed. Before the Second World War Ômoto called in question the attempts to create an European
federation and claimed that this would involve a risk in directing the two continents against each other. One
thought that there was a need for a world federation and that Esperanto had to be the uniting language. One also
thought that Onisaburô should be the leader of the world federation. After the Second World War Ômoto went
on working for a world federation in the world-federative movement. One also supports Esperanto in this
movement, and mentions that a world federation is necessary for peace.

A third way to salvation is the world-change, which was foretold by Nao. DEGUTI Nao and DEGUTI
Onisaburô all the time have important roles in the salvation. DEGUTI Nao is described as a woman, who had got
a special mission from God, and had written Ohudesaki according to the plan of God. The asceticism in her life
is thoroughly described. Until 1935 one many times writes that Nao had the function as the forerunner to
Onisaburô. In the western propaganda these two are compared with John the Baptist and Christ. Since 1954 they
have more equal roles in the propaganda.

In the Ômoto western mission Onisaburô until 1935 is described as the world saviour, for whom all religions
have been waiting. He often is called Kristo in Esperanto. Since the Second World War Onisaburô has an
important role in the western mission until 1953. After that he is much more seldom mentioned in Oomoto.
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The appearance of Nao and Onisaburô is the beginning of the strong chiliastic expectation, which has been
characteristic of Ômoto. In the oldest Holy Scriptures in Ômoto-sin’yu one uses the construction terms
‘demolishing’ and ‘rebuilding’ to describe what will happen in the world. In the mission in the west 1925-1935
one often describes western materialism, which depends on degenerated Christendom, as a great threat to world
peace. Onisaburô therefore tries to unite spiritual men and movements in different countries to avoid a final
catastrophe.

The new world, often called Maitreya-world, since 1950 is more often described as a world which is to be
realised in this world, i.e. through practising art, using Esperanto, having common worship and through making
progress in the standard of living.

Beside the Maitreya-world, which Ômoto is awaiting, one also believes that the kingdom of God on earth
already is realised in Ômoto, which is the axis of the holy plan of God and is located in the middle of kingdom of
God on earth.

The notion ‘model’ was very seldom used in magazines and books in Esperanto in 1924-1935. Instead of
emphasising the passive role of Ômoto as model, one emphasises its active role.
Since 1954 ‘model’ is a very important notion in the western mission. The doctrine about ‘model’ means that
occurrences in the world are reflected inside Ômoto. What is occurring inside Ômoto will later occur in the
world outside. It is also clear that ‘model’ is supposed to function as well in the relation between Ômoto and
Japan, as between Ômoto and the world.

‘Model’ works almost mechanically. Ômoto is in this way the axis in the holy plan of God. Therefore it is the
task of the omotoists to realise the kingdom of God in Ômoto. The belief in models means that the omotoists
have to believe that activities, which are carried on in a small scale in Ômoto, for example art, common prayer
and the use of Esperanto, will have a great significance for larger events in the world. This is one of the most
important tasks, which God has given to Ômoto. (The use of Esperanto, however, is also mentioned as an
example of ’wordsouls’.)

Metaphysically the doctrine about ‘model’ explains that Ômoto is located in the middle of the kingdom of
God on earth and is enveloped in a spiritual, thick and solid atmosphere. Therefore occurrences in Ômoto spread
themselves as wave circles in the world as a strong spiritual energy, and are really realised in suitable places.

8. Iconography. Pictures have also had an important place in the Ômoto printed matter in Esperanto, for
example: photos of the leaders and shrines of the religion, group-photos from Esperanto-congresses, photos from
the travels of the missionaries in Europe, sometimes drawings of nature-motifs, of Domo de Homamo and in
some magazines the paintings of gods by Onisaburô.

Since 1954 there is a clear change among the pictures. One more and more seldom publishes photos of the
leaders of the religion. More often one publishes pictures of culturally interesting things and places and also
pictures of traditional Japanese arts. The number of pictures increases during the decade after that. Since 1981
the first page of Oomoto has been printed in colour and since 1984 the motif on the first page is always a work of
art.
 
9. Conclusions. The answers to the questions mentioned in the introduction are:

(1) DEGUTI Onisaburô become interested in Esperanto as a means of breaking the linguistic isolation of
Japan, because Esperanto isn’t bound to any separate nation, and because it is easier to learn than national
languages. Under the influence of Bahá’í-missionaries 1922-23 Onisaburô thought that the East should
contribute with spirituality and the West with material progress in the world. The means of this exchange was
Esperanto. Since then many omotoists have learned Esperanto. The role of Esperanto in Ômoto is very strong
because Esperanto is mentioned in the Holy Scripture Reikai-monogatari and because because it is a neutral
language, being the property of no particular group of people and therefore the equal property of everybody and
because it is relatively easy to learn. Esperanto has a number of features that make it easy to learn: a regular and
phonetic spelling system, a regular and exception-free formal grammar and a regular, one-to-one and easily
learned system of forming new words from words you already know. Esperanto encourages friendship across
frontiers . Esperanto is also considered as a practical possibility to carry on mission. Sometimes one says that it
is important that omotoists learn Esperanto thoroughly; on other occasions one thinks that a elementary
knowledge of Esperanto is a ‘model’ for the world.

(2) The direct cause of Ômoto beginning its mission in the West was the article Oomoto - nova Spirita
Movado en Japanio (esperanto; eng. Ômoto - a New Spiritual Movement in Japan), which was published in
1924 in the magazine Esperanto in Geneva and the great number of letters with questions, which this article
caused. Also the mission of the Christian churches in Japan, the mission of other Japanese movements abroad,
the Bahá’í-missionaries and the introduction of Esperanto, can have influenced Ômoto to begin the mission.

From 1925 until 1932 Ômoto ran an active mission in the West with the Paris-office as a base. The purpose
was to spread the belief that DEGUTI Onisaburô was a saviour with a divine mission. However, only a few
westerners joined Ômoto, which depended on the fact that there weren’t any congregations to join, no dogmatic
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knowledge and no liturgical tradition among the westerners, who liked the message of Ômoto, and that the
majority found the message hard to understand. Since 1954 a common human message about peace, international
and interreligious co-operation, art and culture has become the most important. Since 1997, when one began to
publish the Holy Scriptures of Ômoto as books in Esperanto and Portuguese, it is possible that Ômoto has once
again begun a more active mission.

(3) Ômoto until 1935 was a very outgoing movement, which in Japan actively used mass media to bring out
its message about real unity between the emperor and the people, a special role for Japan in the world, cleaning-
up after capitalists and corrupted politicians, strengthening of the army and the leadership of Onisaburô in the
world. The strong chiliastic waiting for the Maitreya-world, which however didn’t come during the lifetime of
Onisaburô and Sumiko, the second Ômoto-case 1935-1945 when Ômoto was severely persecuted influenced
Ômoto and the interpretation of its doctrine. Since 1954 one more and more has described that the Maitreya-
world does spread through spiritual energy from Ômoto, which is a ‘model’ for the world, practising art,
common worship, using Esperanto and working for a world-federation.

(4) With a basis in the yin-and-yang-teaching Ômoto does propagate balance in different regards. Until the
Second World War one speaks about balance between western materialism and eastern spiritualism. In man
balance has to rule between ‘spirit’ and ‘body’. After 1950 one instead uses the notions ‘Izu’ and ‘Mizu’, which
are clearly connected with the gods Usitora and Hituzisaru and to Nao and Onisaburô.

The Ômoto concept of man denotes that one regards man as a creation of God, and that it consists of ‘spirit’
and ‘body’. The ‘spirit’ has to be superior to the ‘body’, which leads to the rule of ‘spirit-over-body-state’.

Until 1935 Onisaburô is often described as the returning Christ. Notions from Christianity and Buddhism
often are used to describe Ômoto. Since 1954 one often uses the neutral word dio (Esperanto; eng. ‘god’), but
also more often Japanese terminology. After one began to publish holy scriptures in Esperanto on an increasing
scale in 1997, the doctrine about God is described as at the same time monotheistic, pantheistic and
monotheistic, and one uses different names of gods.

The notion ‘model’ is very seldom used in magazines and books in Esperanto 1924-1935. Instead of talking
about the passive role of Ômoto as ‘model’, one talks about its active role. Since 1954 ‘model’ is a very
important notion in the western mission. The doctrine about ‘model’ means that occasions in the world are
reflected in Ômoto and that occasions in Ômoto will occur later in the world outside. ‘Model’ works almost
mechanically in the relations between Ômoto and Japan, as well as in the relations between Ômoto and the
world. Therefore the omotoists desire to change as best they can the inner of Ômoto for the better and beautify it.
It is the task of the omotoists to realise the kingdom of God inside Ômoto.

(5) Since Second World War it is often said that Ômoto and other religions have the same roots and the same
mission. One actively works for a dialogue between religions and for worship in the shrines of each other. The
highest form of co-operation is considered to be common worship, when representatives of different religions are
praying together in the same service.

This does not mean that one repudiates the idea that Ômoto is the kingdom of God on earth and that Ômoto is
the axis in the holy plan of God. One of course also thinks that DEGUTI Nao and DEGUTI Onisaburô have
unique roles.

How it is possible to combine these two points of view can be explained by the religious situation in Japan,
where people are used to the coexistence of several religions, and with the idea of Ômoto as a ‘model’ in the
world, from which ideas and circumstances spread.
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12 Efterskrift

Jag tror inte att det är möjligt att skriva en avhandling utan att bli förändrad som människa.
Om ett par dagar skall jag lämna ifrån mig materialet till tryckeriet och jag passar därför på att
tänka tillbaka på vad mitt avhandlingsämne har betytt för mig.
 Som kristen har jag stärkts i min tro på Gud, när jag sett hur omotoisterna tillber den Gud
som har skapat allt. Ibland har jag blivit förundrad över hur lika vi kristna och de shintoistiska
omotoisterna är. Under mitt besök i Kameoka frågade jag en ledande omotoist: ”Vilka är de
vanligaste frågorna Ni stöter på bland vanliga troende omotoister?” Han svarade att ungdomar
undrar om det finns någon gud, medelålders oftast ställer praktiska frågor om barnuppfostran
och om hur man skall få tiden att räcka till, och att äldre brukar undra hur de skall få de yngre
generationerna att ta sin tro på allvar. Det är exakt samma frågor som jag själv stöter på i mitt
arbete som kyrkoherde i Överluleå, Sävasts och Gunnarsbyns församlingar.

I andra fall har jag förundrats över hur olika våra religioner är, t.ex. när det gäller det
oräkneliga antalet gudar som Ômoto tror på.

När det gäller Ômotos stående inbjudan till religionsdialog med andra religioner, tror jag
inte att det finns något annat alternativ annat än vi kristna tackar ja till detta. Ju fler fredliga
kontakter vi kan bygga över gränserna, desto bättre. Ett par timmar efter terrorattentaten 11
september 2001 började jag min resa till Japan för att besöka Ômoto. En tanke som då slog
mig var att det inte är mer än sextio år sedan det var så spända relationer mellan västvärlden
(Europa och Nordamerika) och Japan att ett krig var nära förestående. Nu känns det som ett
krig mellan Japan och västvärlden är fullständigt otänkbart. I vår tid finns det andra
spänningar i världen. Därför måste vi arbeta aktivt med att skapa dialog och förståelse mellan
folk, religioner och stater. Dialog innebär givetvis inte att vi skall förneka att det finns
skillnader mellan olika religioner. Det första steget för att man skall kunna ha en meningsfull
dialog är i stället att man lär sig mer om sin egen religion.

Som esperantist har jag stärkts i min övertygelse att esperanto, som ett allas andra språk, är
den bästa möjligheten att på ett rättvist sätt skapa kontakt mellan länder och folk i världen,
och på så sätt vara med och bygga en långsiktigt fredlig och rättvis värld. De icke-europeiska
folken har  betydligt mer att tjäna på detta än vad vi som bor i Europa har. För de flesta
européer är det möjligt att lära sig sådana internationellt gångbara språk som engelska,
franska, ryska och tyska någorlunda bra, även om vi inte kan lära oss dessa språk så bra att vi
kan uttrycka oss felfritt på dem. Därför kommer vi ständigt i underläge jämfört med sådana
som har t.ex. engelska som modersmål. Det har visat sig att den som får tala sitt modersmål
på internationella kongresser talar betydligt mer än den som måste använda ett annat språk än
modersmålet. (Det gäller givetvis inte esperantokongresser, där alla har nästan lika
möjligheter att uttrycka sig.) Visserligen är det svårare för en kines eller en japan att lära sig
esperanto än vad det är för en europé, men en asiat lär sig ändå esperanto på kanske 40 % av
den tid som det tar att lära sig ett etniskt språk. Det kanske är därför som esperanto växer
snabbast utanför Europa. Valet av internationellt språk är en fråga om människors lika värde.
Samtidigt som jag vill uppmana alla att lära sig esperanto, är jag medveten att vi tills vidare -
till dess esperanto lärs ut i alla länder - måste lära oss andra språk för kontakt mellan
gränserna.

Som svensk har jag känt det som en stor glädje att få skriva avhandlingen på svenska, i en
tid när allt fler avhandlingar i skrivs på främmande språk. För mig personligen känns det
roligt att människor i min omgivning och i mitt eget land får chansen att läsa min avhandling.
I dagarna har en statlig utredning presenterat förslag om att stärka det svenska språkets
ställning. En mycket god idé är att avhandlingar, som publiceras på främmande språk i
Sverige, alltid skall ha en sammanfattning på svenska. Det gör så att författaren åtminstone lär
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sig att tala om sitt ämne på svenska, och skulle också ge allmänheten möjligheten att få läsa
mer om vad svenska forskare kommer fram till. Det är ju inte alls sant - det som ibland sägs -
att de flesta svenskar förstår engelska lika bra som svenska.

Som präst har jag fått känna vilken glädje det är att få fördjupa sig i teologiska studier, och
vill varmt rekommendera andra att också göra det.

Som religionshistoriker vill jag uppmana andra att studera både Ômoto och andra nya
religioner. Det finns oerhört litet skrivet om de nya religionerna. Här finns många ämnen för
framtida avhandlingar. Några uppslag som jag kommer att tänka på är t.ex. Ômotos arbete
med religionsdialog. Den som kan japanska skulle säkert också kunna hitta mycket intressant
i Ômotos heliga skrifter, framför allt i den enorma Reikai-monogatari. Esperanto har också
haft och har fortfarande en stark roll i Bahá’í. Även detta skulle kunna vara ämne för en
avhandling. Eller varför inte skriva om esperanto och de kristna kyrkorna? Dr. Ludvig Lazar
Zamenhofs planerade religion homaranismo har påverkat Ômoto. Homaranismos religiösa
och ideologiska bakgrund skulle också kunna kartläggas.
 
Leif Nordenstorm
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Ômoto är en av de nya japanska religionerna. Den uppkom när den fattiga
DEGUTI Nao på nyårsdagen 1892 mottog uppenbarelser från Guden Usitora,
som meddelade att en stor förändring skulle komma i världen. Sedan dess har
Ômoto haft kvinnligt ledarskap och leds f.n. av den femte andliga ledaren
DEGUTI Kurenai.
Under sin historia har Ômoto genomgått flera olika perioder. Den här
avhandlingen behandlar främst tiden från 1923, då Ômoto under inflytande från
den andra ledarens man DEGUTI Onisaburô aktivt verkade för att världen skulle
förenas under hans ledning. Många av omotoisterna trodde att han var den
kommande buddhan Maitreya. Under denna tid inledde Ômoto mission i
Europa, genom att man använde det internationella språket esperanto.
De flesta omotoisterna lär sig esperanto. Religionen använder har till vår tid
missionerat på esperanto.
Inom Ômoto har konsten en stor betydelse. ”Konst och religion går hand i
hand.” Budosporten aikido har också sina rötter inom Ômoto.
Den här boken är skriven av Leif Nordenstorm (1960-). Det är hans
doktorsavhandling i religionshistoria.
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