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-i el 3 de maig és l’etern punt de partida de la Soka
Gakkai, el 5 de maig, Dia dels Successors de la Soka
Gakkai, és una fita d’eterna esperança…I
la SGI conreem el sòl fèrtil de la joventut mitjançant
l’alè oportú i sincer; així forgem els membres del
Departament Futur. Sembrem llavors d’esperança,
d’autosuperació, de valentia, que fructificaran com a
felicitat i victòria. II

Fotografías: Yuko Kawahara, Alida Moi, Civilización Global

Fragments d’alguns articles de Daisaku Ikeda dedicats al Departament Futur: “Brillin sense límit i
il·luminin el món sencer!” (I) i “Els meus benvolguts successors, triomfin a través de l’estudi” (II).

Departament Futur: Representants d’aquesta agrupació “d’emissaris i emissàries de l’avenir” van donar
la benvinguda a la primavera plantant brots (grup Picasso) i arbres (grup Casals) al parc de l’entorn del
Centre Cultural Soka el diumenge 20 de març, amb el suport del grup Raíces.
prensa@ediciones-civilizacionglobal.com
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Joves fènix

ncoratgem especialment
els joves i els membres del
Departament Futur

Quan un és lloat generosament pels altres, se sent capaç de
suportar les pitjors adversitats. Aquest és el valor que ens ofereixen
les paraules d’elogi.
Els escrits de Nichiren Daishonin (END), Tòquio: Soka Gakkai, 2008, pàg. 406.

“

Les paraules d’encoratjament ens permeten
infondre valor i força als altres. Tots ens sentim
animats quan algú ens elogia; les paraules de
reconeixement generen en nosaltres felicitat,
alegria i optimisme.
Totes les persones posseeixen de forma innata
una força equivalent a la del Buda, una força vital
immensa com la de l’univers. I el budisme de
Nichiren ens permet manifestar aquest poder al
màxim.
Avancem amb ànim exultant, elogiant-nos
els uns als altres i reconeixent el valor i l’esforç
de tots els companys. Especialment, els demano
que encoratgem càlidament els nostres joves i els
membres del Departament Futur, per poder així
erigir un nou castell Soka de valors humans. Junts,
obrim les portes d’un futur ple d’esperança.

”

Article de Daisaku Ikeda publicat el 19 d’agost del
2013 al Seikyo Shimbun

ALGUNS TEMES CLAU
Elogi, ànim· Valor, força · Futur, successors
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En un altre dels seus escrits, Nichiren
Daishonin cita un fragment del Sutra
sobre la contemplació de la ment
com a terreny que sosté: “Si voleu
comprendre les causes que van existir
en el passat, observeu els resultats tal
com es manifesten en el present. I si
voleu comprendre quins resultats es
manifestaran en el futur, observeu les
causes que existeixen en el present”
(END, pàg. 295).
Una altra cita del Daishonin, en
aquest cas d’una obra de T’ien-t’ai, ens
recorda que “La veu duu a terme la
tasca del Buda” (END, pàg. 197). Cada
paraula d’encoratjament que brindem
als joves successors és un acte de poder
incalculable que duu a terme la tasca del
Buda.
Forgem valors humans i ajudemlos a expressar el seu potencial en bé
del futur! Forgem persones valuoses
que puguin contribuir positivament
a la societat! L’afany de nodrir el
desenvolupament humà irradia una llum
inextingible…

Daisaku Ikeda ens recorda als membres del Departament Futur que…
… assistir a les reunions de la SGI sempre us brindarà alguna cosa valuosa. En
general, tots sortim de les activitats molt revitalitzats. Encara que en aquest
moment no us n’adoneu, alguna cosa d’aquesta vivència quedarà en les vostres
vides per sempre i serà part de vosaltres. D’aquí uns quants anys, valorareu de
debò haver participat en les reunions en aquesta època de la vostra joventut.
En l’article que inspira la reunió de diàleg d’aquest mes (a la pàgina anterior) llegim
que les paraules d’encoratjament desperten en nosaltres la capacitat, el valor, la
força… Aquestes qualitats són característiques del que el budisme anomena…

EL COR
D’UN REI LLEÓ
Heu vist “El rei lleó”?
Un rei lleó és respectuós amb els
altres éssers, especialment amb els
més vulnerables. Utilitza la seva
força per protegir-los. Per això, i atès
que és valent, afronta en primera
SHUVRQDOHVPDMRUVGLÀFXOWDWVLOOXLWD
per la veritat i la justícia amb esperit
indòmit. Nichiren Daishonin escriu
sobre això:
Cadascun de vosaltres ha d’armar-se
del coratge d’un rei lleó i mai sucumbir
a les amenaces de ningú. El rei lleó no
tem les altres bèsties, ni tampoc ho fan
els seus cadells. (END, pàg. 1042)
El mestre Ikeda ens dedica uns versos
que són com una continuació d’aquesta
cita (en la columna dreta):
* De “¡Brillen sin límite e iluminen el mundo entero!”.

Ilustraciones: Rocío de la Sal

Per això, exhorto els nostres
joves campions…
armeu-vos de valor
com a reis lleons,
i recorreu el noble camí
de la felicitat
que abasta tota la humanitat!
Jo també seguiré lluitant
per… els meus estimats
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** De “¡Brillen triunfalmente como soles de valor”.
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