Velkommen til studiekursus niveau 1!

I december 2019 og frem til 2. maj 2020 er studiematerialet til studieeksamen niveau
1 tilgængeligt og kan bruges på gruppemøderne og på andre møder i områderne
lokalt. En del af opgaven for dem, der går op i niveau 3 studieeksamenen i 2020 er at
studere sammen med niveau-1-deltagerne og bakke op om niveau 1 eksamenen.
Andre, der ikke selv kan gå til studieeksamen i år kan også bakke op. Dvs. læs
materialet, tal om det og studér det sammen i grupperne og på andre møder i de første
4 måneder af året.
Det primære formål med at studere frem mod studieeksamen er at fordybe tro, dvs
fordybe vores forståelse og overbevisning om Nichiren Buddhismens lære og
Gohonzons kraft, så vi kan mærke og se fremgang i vore liv og omgivelser og også
meget vigtigt, så vi kan videregive læren korrekt til andre.
Ikeda siger:
“Daishonin skriver: “Enhver, der lærer andre bare en enkelt sætning fra Lotus
Sutraen… er Den Således Ankomnes udsending” (ND1, 88). Den Således Ankomne
refererer til buddhaen. De, der taler med et andet menneske om storheden ved tro og
Den mystiske lov, også selvom det kun er få ord, er buddhaens udsendinge. Ved at
tale med nogen om buddhismen, uanset om den person starter med at praktisere eller
ej, opbygger vi uendelige fordele og gode omstændigheder som buddhaens
udsendinge.” (NL9876)
Niveau 1 studiekurset er for alle, der ikke har bestået studieeksamen siden 2011, og
man kan også deltage i niveau 1, selvom man ikke er medlem endnu.
Studiematerialet til niveau 1 kan købes i Nordisk Kulturcenter i en printet udgave for
25 kr. Det bliver mailet til alle medlemmer og vil også kunne findes på SGIDanmarks hjemmeside i løbet af den første halvdel af december.
Niveau 1 studiekurset afsluttes med en studie-prøve eller -eksamen den 2. maj. For at
deltage i studieprøven skal man (for planlægningens skyld) tilmelde sig via link på
SGI-Danmarks hjemmeside senest den 12. april. Der vil være prøver både i
København og i Jylland og på Fyn. Nærmere detaljer om tid og sted følger, når man
har tilmeldt sig.
Har du spørgsmål angående studiekurset, må du endelig henvende dig til din
områdeleder/regionsleder/afdelingsleder eller
Line Slabowska mail: lineslabow@gmail.com og tlf: 26123858
Mange hilsner fra studiegruppen

