Shinden Kowa – Junho-2009
Hoje, recebendo a providência de um bom tempo, tivemos a celebração da cerimônia mensal de
Junho do Dendotyo do Brasil. Minhas sinceras felicitações.
Há pouco, recebendo a razão de Jiba, foi executado o Serviço da cerimônia mensal com espíritos
unidos, alegres e animados. Tenho a certeza de que Deus-Parens e Oyassama ficaram satisfeitos e
animados com essa execução.
Sinto-me muito honrada por poder reverenciar juntamente com os senhores. Aqui em cima, na
frente de todos, me dá vontade de sair correndo, mas o Primaz me disse: “No ano que vem, teremos
a celebração dos Cem Anos de Fundação da Associação Feminina. Fale sobre a Associação Feminina
de modo que os homens também possam compreender”.
Peço a atenção de todos apesar de não estar à altura de tamanha incumbência.
(4 Palmas)
A Associação Feminina da Tenrikyo foi fundada em 28 de janeiro de 1910 e no ano que vem estará
completando cem anos de fundação. No dia 19 de abril, estaremos celebrando a 92ª Assembleia
Geral, Comemorativa dos Cem Anos de Fundação.
A fundação foi em 1910, mas 12 anos antes, em 25 de março de 1898, na Indicação Divina
(Ossashizu) concedida por ocasião da enfermidade de Ito Masuno, foi dito: “No momento, as
mulheres comecem como Associação Feminina. Não é começada pelos seres humanos. É Deus quem
faz começá-la.” Assim houve a instrução para a fundação da Associação Feminina.
Ainda: “A Associação Feminina não foi criada a partir do dever moral, da conveniência humana ou da
relação social. A Associação Feminina deve iniciar o caminho estabelecendo o caminho da
orientação mútua”. É explicado que não devemos ajustar a fonte de nossa reflexão sobre os
acontecimentos aos padrões morais da sociedade. A Associação Feminina foi fundada para que as
senhoras vivam buscando a maturação espiritual, para que se tornem Yobokus que possam ser
usadas como instrumentos de Oyassama, discutindo e orientando-se mutuamente, iluminando todas
as coisas com razão da vida-modelo de Oyassama, refletindo, decidindo e agindo conforme os
ensinamentos de Oyassama. Nas atividades do Caminho, nos trabalhos de dedicação única à
salvação, não existe nenhuma discriminação entre homem e mulher. Aos homens são atribuídas
funções condizentes aos homens, às mulheres são atribuídas funções condizentes às mulheres. Por
isso, tendo como objetivo a vida plena de alegria, a missão da Associação Feminina é desempenhar
firmemente os trabalhos atribuídos às mulheres na dedicação única à salvação.
Ainda, o ensinamento deste Caminho é aquele que orienta desde as vidas anteriores até a vida
presente e também as vidas futuras através dos renascimentos. Não adianta que apenas a própria
pessoa saiba, que apenas a própria pessoa compreenda. É importante a divulgação e a salvação.
Assim foi ensinado de maneira detalhada na Indicação Divina sobre o pensamento básico da
Associação Feminina, sobre o objetivo da fundação, sobre a missão das atividades e também sobre
como deve ser a nossa caminhada como membros da Associação Feminina.
Colocando esta Indicação Divina do dia original como base da reflexão e buscando concretizar a vida
plena de alegria instada por Deus-Parens, a primeira presidente, bem como as suas sucessoras e as
mestras veteranas, vieram trilhando seriamente o Caminho da dedicação única à salvação da
Associação Feminina, ressaltando as virtudes femininas, buscando e colocando sinceramente em
prática a vida-modelo de Oyassama de modo a cumprir com a função de base. É dessa forma que
chegamos até os dias de hoje e no ano que vem comemoraremos os cem anos de fundação.
Há dois anos, quando do lançamento do evento, a presidente declarou sobre a nossa conduta rumo
ao centenário: “Ouvimos dizer que ‘O espírito de cem anos significa voltar à página em branco e
reiniciar desde o início’. Voltar à página em branco e reiniciar desde o início significa voltar à
verdadeira origem da origem. Isso se refere ao dia original da Associação Feminina, mas também se
refere ao dia original de nossa fé. Voltar ao verdadeiro dia original reverte à história da origem,
quando Deus-Parens iniciou o mundo e os seres humanos de onde não havia nada. Com plena
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consciência da história da origem, devemos avançar orientando uma às outras, convencidas de
nossa função como mulher, de nossa feminilidade.
Sucedendo a caminhada das mestras veteranas, o que é que nós, que temos a oportunidade de
vivenciar este grande nó que é a celebração do centenário de fundação, devemos fazer? Como
devemos caminhar? Como devemos trabalhar para que Deus-Parens e Oyassama se contentem nesta
época em que comemoramos o centenário de fundação? Como agir para corresponder à intenção da
nossa presidente?
Não seria todas as pessoas ligadas à igreja se dedicarem à divulgação e à salvação, executando o
Serviço animadamente, exatamente conforme ensinado? Para isso, não existe outro caminho para
nós, membros da Associação Feminina, senão cumprir firmemente nossa função como mulher,
expressando a feminilidade a nós atribuída, e trabalhar com todas as forças visando a maturação
espiritual. Devemos trabalhar seriamente na construção do espírito das associadas e apresentar o
resultado dessa maturação espiritual a Deus-Parens.
Dessa forma, foi definido o seguinte plano de ação:
Tendo em vista os cem anos de fundação, vamos buscar a nossa origem e ser a base da família e da
igreja.
 Realizando o Serviço com toda dedicação
 Empenhando-se na divulgação e salvação
“Buscar a origem é estudar firmemente o dia original da Associação Feminina, gravando isso no
espírito, e também aprender sobre a intenção de Deus-Parens quanto à Associação Feminina,
esforçando-se para se aproximar dessa intenção. Ainda, creio que é importante compreender a
história da origem, gravá-la no espírito, verificar e colocar em prática os usos espirituais e as ações
como mulher. O aspecto ideal da mulher é algo que devemos prestar atenção tendo em vista o
grande nó que é a comemoração do centenário da fundação da Associação Feminina. Verificando as
diversas situações da sociedade, creio que na pacificação dos lares, na situação do casal, existem
diversos problemas quanto à consciência da função como mulher. Voltar à origem, voltar ao ponto
original significa refletir sobre qual o aspecto original da mulher, qual o trabalho determinado à
mulher por Deus-Parens no momento da criação dos seres humanos. Creio que verificar e colocar
isso em prática é algo necessário nos dias atuais.”
Assim a presidente explanou sobre a intenção contida no plano de ação. Cada uma de nós,
associadas, aprendendo sobre o dia original de nossa fé e da fé de nossa família, conscientizando-se
do espírito determinado no dia original em que recebemos a salvação, e de como viemos agindo
desde então para chegarmos excelentemente ao dia de hoje, devemos evoluir espiritualmente de
forma que todas possam ser capazes de se dedicar à salvação. Para isso é que viemos caminhando
rumo à maturação espiritual, esforçando-nos para colocar em prática o plano de ação e para
contentar Deus-Parens e Oyassama no centenário de fundação.
Buscando na história da criação original a função atribuída às mulheres, o trabalho determinado
para as mulheres por ocasião da criação dos seres humanos por Deus-Parens, temos:
No início deste mundo, Deus-Parens criou os seres humanos com o objetivo de vê-los viver e
compartilhar com ele a vida plena de alegria.
Para criar o casal, primeiramente tomou como origem o casal. Como modelo de casal, Deus-Parens
primeiramente atraiu do mar de lama o sirênio e a cobra branca, e determinou-os como protótipos
de homem e mulher, respectivamente.
Para determinar o protótipo de mulher na criação dos seres humanos, colocou como instrumento da
pele com função conexadora e também como órgão genital feminino a tartaruga, porque esta tem a
pele forte, é persistente e não se deixa abater. Ainda, recebeu as virtudes de levantar-se ao cair, de
recolher a cabeça, os braços e as pernas ao ser ameaçada e de deixar vigorosas pegadas na terra por
onde anda. Além disso, foi ensinado que é utilizada para a função da pele que encobre todo o corpo.
Penso que nós mulheres, fomos preparadas originalmente de forma a poder cumprir o papel de
“ligação”, ou seja, de envolver e conectar todas as coisas.
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Deus-Parens determinou a função da tartaruga após comer e provar o sabor espiritual, discernindo
as suas qualidades. Colocou-a no corpo da cobra branca, que fora atraída anteriormente e que foi
determinada como protótipo de mulher.
Por outro lado, para órgão genital masculino e instrumento da estrutura óssea com função de
suportar o corpo, foi utilizado o golfinho, que foi colocado no corpo do sirênio, o qual foi
determinado como protótipo de homem. Deus-Parens, Tsukihi, introduzindo-se em ambos os
protótipos, ensinou a providência da criação dos seres humanos.
Ainda, para preparar o ser humano a ser capaz de viver a vida plena de alegria, atraiu dos quatro
cantos a enguia, a solha, a cobra preta e o baiacu, comeu-os, provou seus sabores espirituais e
utilizou-os como instrumentos, discernindo as qualidades de cada um. Para cada protótipo e para a
razão de cada instrumento, atribuiu-lhes nomes divinos.
Dessa forma, refletindo sobre a história da criação original, pode-se compreender bem sobre a
função determinada por Deus-Parens às mulheres.
Está ensinado nos Hinos Sagrados:
“Modelando pela terra e céu do mundo,
Eu tenho criado marido e mulher.
Isto é o princípio deste mundo.”
Céu é o homem e terra é a mulher. Recebendo a proteção do céu, quem cria e cuida de todas as
coisas é a terra, ou seja, é a função da mulher.
Todas as mulheres receberam as virtudes da terra, a função de dar à luz e criar, o que não pode ser
feita pelos homens. Foi dada à mulher a função do calor, da afetividade e da ligação, o espírito
flexível e obediente, a força de persistir humildemente. Esforçando-se para tomar atitudes
espirituais e ações condizentes com essas funções e com essas virtudes, gostaria de trabalhar no
sentido de ser uma boa esposa, a base da família e da sociedade.
Sobre a função e as virtudes do homem, gostaria de solicitar que os senhores mestres aqui
presentes orientem posteriormente.
Bem, este é o ano da conclusão, da finalização das atividades rumo ao centenário de fundação.
Foi acrescentado o plano de ação “Cultivar o espírito de fé, tendo como base o Ensinamento” e
também foi divulgado o slogan “Que cada associada consiga a graça de regressar com um
participante do Besseki”, para que todas as associadas possam passar dia a dia ainda mais com
espírito de divulgação e salvação, e possam colher os frutos dessa dedicação. O objetivo é que todas
as associadas possam se tornar Yobokus capazes de fazer a salvação.
Ainda, a partir de maio, em cada localidade do mundo, estão sendo realizados os “Encontros de
Incentivo às Associadas rumo ao Centenário de Fundação”, no sentido de incentivar as associadas a
alcançarem a maturação espiritual condizente com a intenção de Deus-Parens tendo em vista o
centenário de fundação. Aqui no Brasil, estão sendo realizados ontem e hoje, em três localidades
diferentes, contando com a participação de numerosas pessoas.
Vim falando sobre a Associação Feminina, mas as atividades para a concretização desse grande
objetivo que é a vida plena de alegria são todas as atividades do Caminho, sejam elas da Associação
dos Moços, da Associação Infanto-Juvenil, da Associação Estudantil ou da Associação Feminina. Se
cada uma dessas Associações expressar suas virtudes, unir forças como instrumentos de Oyassama e
trilhar o Caminho da vida-modelo, poderemos avançar no caminho da vida plena de alegria.
Isso é a nossa verdadeira felicidade. Se trilharmos o caminho da dedicação única à salvação,
acreditando e nos apoiando firmemente em Oyassama, seremos salvos de qualquer dificuldade,
sejam enfermidades oi problemas circunstanciais, e transformaremos o nosso destino. Dessa forma
nossos pais e avós vieram trabalhando na divulgação e na salvação, transmitindo-nos a alegria da fé.
Nós, acreditando niso, viemos caminhando até aqui.
Peço perdão por falar de algo particular, mas gostaria de falar como podemos transformar nosso
destino se vivermos apoiados em Oyassama.
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Nasci em 1943 e nesse ano, meu pai faleceu combatendo na 2ª Guerra Mundial. Assim, nunca fui
abraçada por meu pai e cresci sem conhecer o rosto dele. Aos 29 anos, minha mãe se tornou uma
viúva da guerra. Conscientizando-se da própria predestinação e da filha, minha mãe determinou o
espírito em dedicar sua vida unicamente à salvação e quando eu entrei na escola primária, ela saiu
para a divulgação solitária. Fiquei aos cuidados da igreja onde minha avó era a condutora. Ouvimos
dizer que “a igreja é a academia da vida plena de alegria, o local de ministração da dedicação única à
salvação.” No pós-guerra, havia muitas pessoas que queriam ser salvas de enfermidades e
problemas circunstanciais e foram atraídas à pequena igreja. Vivíamos todos juntos como uma
família. Fui criada por essas pessoas que moravam na igreja. As atividades na igreja começavam pela
limpeza do recinto de reverência, onde reside Deus-Parens. Depois, fazíamos o Serviço matinal,
agradecendo pelas providências recebidas de Deus-Parens. Durante o dia, todos se dedicavam ao
hinokishin que cada um podia fazer e agradecíamos a Deus no Serviço vespertino à noite. Assim,
passávamos o dia demonstrando nossa gratidão. Ainda, todos os dias, depois dos Serviços matinal e
vespertino, eram realizados os Serviços de solicitação e agradecimento por todas as pessoas ligadas
à igreja, seguido da ministração do Sazuke.
Mesmo criança, fazia o Serviço junto com todos. O que não entendia, perguntava à minha avó, que
era a condutora, que me dizia:
“Solicitando a salvação dos outros, poderemos ser salvos também. Faça a solicitação você também.”
Entrando com ela no banho, ela dizia: “Que valoroso! É tudo graças a Oyassama!”
Quando ficava embirrada, querendo alguma coisa, ela dizia: “Sua mãe está fazendo uma poupança
junto ao céu. No momento em que você realmente necessitar, será concedido a você.”
Quando eu ganhava um dinheirinho de algum fiel, ela dizia: “Faça a poupança junto ao céu, faça a
oferenda.”
Dizia ainda: “Oyassama está a nos liderar. As pessoas que moram na igreja devem viver de modo a
não envergonhar Oyassama. Deve se esforçar para ir bem nos deveres da escola”.
Fui criada bem no meio da salvação, mas achava que não iria me dedicar unicamente ao Caminho no
futuro. Quando minha mãe voltava de vez em quando à igreja, eu queria um pouco de carinho, mas
ela sempre dava prioridade aos enfermos e aos fiéis da igreja. Eu não conseguia entender o
pensamento de minha mãe, que dizia: “Para que você viva bem no futuro, sua mãe está se
dedicando aos serviços de Deus. Salvando as pessoas, nós também poderemos ser felizes.”
Hoje consigo entender o pensamento de minha mãe.
Acredito que minha mãe, ciente da situação em que foi colocada, determinou seu espírito em passar
o resto da vida como instrumento de Oyassama, transmitindo os ensinamentos de Deus-Parens e
caminhando rumo à vida plena de alegria, devido ao seu desejo de mudar o destino de sua filha, ou
seja, o meu destino, de modo que eu pudesse criar meus filhos juntamente com meu marido. E
também queria que eu também trilhasse o caminho da dedicação única à salvação para fazer a
ligação com as próximas gerações.
Minha mãe viveu 60 anos viúva e devolveu seu corpo aos 90 anos de idade.
Creio que minha mãe, ela própria, vivia agradecida, achando sua vida gratificante e feliz. Ela vivia
dizendo:
“Este é o caminho em que salvando os outros, nós poderemos seremos salvos, nós estamos sendo
salvos. Como é o Caminho em que Oyassama vai nos guiando, podemos trilhá-lo sem nenhuma
preocupação.”
“Está agradecendo todos os dias ao seu marido? É graças ao condutor da igreja que você pode viver
feliz. Como é gratificante, não?”
Minha mãe ficou viúva no terceiro ano de casamento, mas eu, sua filha única, pude ter quatro filhos
homens que durante 40 anos tiveram a graça de serem criados por ambos os pais. Tivemos a graça
de ter o destino, a predestinação transformada.
Ainda, na época de estudante, quando invejava o fato das amigas viajarem, minha mãe dizia: “Se
trilhar este Caminho, terá oportunidades de viajar pelo mundo”. No entanto, pensava: “Isso nunca
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vai acontecer”. Não acreditei na época, mas agora, trabalhando pela Associação Feminina, tive a
oportunidade de viajar para Taiwan, Havaí, Nova York, Los Angeles e agora, estou no país mais
distante do Japão, que é o Brasil. Em setembro, devo ir também ao Congo. É realmente
extraordinário.
Desculpem-me por falar assim, de algo particular, mas refletindo agora, pude sentir o quanto é
realmente incrível poder vivenciar esta época única da comemoração do centenário de fundação.
Da mesma forma que a fonte de nossa reflexão, de nossas ideias devem sempre buscar a intenção
do Parens, se não estivermos sempre atentas no sentido de mudar a nossa consciência e aprofundar
a fé, transmitindo-a aos nossos filhos e netos, se não transmitirmos a fragrância do Caminho às
pessoas que não o conhecem, de nada valerá o nosso esforço em trabalhar pelo Caminho.
Nossos antepassados vieram trilhando e ligando este Caminho verdadeiro, sempre correspondendo
à intenção divina, sentindo e agradecendo pelas providências de Deus-Parens. Nós, juntamente com
milhares de companheiros do Caminho, devemos expandi-lo e caminhá-lo com orgulho, fazendo a
ligação com as próximas gerações. Esta é a forma de viver para atingirmos a felicidade.
Minha avó me ensinou a fazer a “poupança junto ao céu”. Fazer diariamente a oferenda com o
sentimento de agradecer a Deus-Parens e Oyassama pelas providências e proteções que nos são
concedidas incessantemente é uma importante prática para construirmos a razão.
Nesta importante época do centenário de fundação, a Associação Feminina determinou que
deveríamos oferendar o espírito de agradecimento diário pela orientação de Deus-Parens e
Oyassama até o presente momento.
Acredito que, até agora, cada associada tem conduzido a razão do dia a dia, mas vamos fazer a
oferenda do espírito de gratidão, oferendando a economia feita no dia a dia, por pouco que seja.
Mesmo que seja uma pequena quantia, a oferenda sincera de todas as associadas tem sido recolhida
e acumulada rumo ao centenário por cada regional direta, sendo conduzida para a Associação
Feminina da Sede. Até hoje, pudemos conduzir a sinceridade de milhares de associadas. Tenho a
certeza de que todas aqui estão seguindo com a oferenda diária. Vamos nos dedicar daqui para
frente também até abril do ano que vem de modo que todas as associadas possam conduzir a
sinceridade com espírito de gratidão.
A diretora-presidente Yuko Murata da Associação Feminina do Brasil está cuidando com sinceridade
da maturação espiritual das associadas do Brasil, como o ponto central das consultas. Ouvi dizer que
ela fez visitas doutrinárias a várias localidades deste vasto Brasil, levando vários dias, no sentido de
fazer com que o maior número de associadas possa entender o espírito da presidente mundial, no
sentido de transmitir a intenção sobre o centenário e com o sentimento de querer que o maior
número de associadas possa regressar a Jiba por ocasião do centenário. Tenho a certeza de que o
espírito de sinceridade verdadeira da diretora-presidente será aceito por Deus-Pares e Oyassama,
que orientarão as senhoras associadas. Desejo que todas as senhoras, correspondendo ao espírito
da diretora-presidente, regressem a Jiba em abril do ano que vem juntamente com inúmeras
pessoas e participem da assembleia geral comemorativa do centenário de fundação. Deus-Parens e
Oyassama com certeza ficarão muito contentes.
Após a Cerimônia do Aniversário de Oyassama, será realizado o “Encontro das Moças”. Estaremos
ansiosamente esperando pelas jovens associadas e moças do Brasil.
Contando com a contínua colaboração e cooperação dos mestres homens aqui presentes, encerro a
minha palestra. Muito obrigada.
(4 palmas)
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神殿講話原稿
ブラジル伝道庁月次祭（立教百七十二年九月十三日）
本日は
のお日和のご守護を頂かれ、ブラジル伝道庁六月の月次祭を迎えられ誠におめでとうございます。
只今は、ぢばの理を頂戴されて月次祭のおつとめを一手一つに、陽気に勇んでおつとめなされ、親神様、教祖
にはさぞかしお喜び下さり、お勇み下さっておられることと存じます。
私のような者が皆様方と共に参拝させて頂く機会を頂戴し勿体ないことでございます。その上ここに立たせて
頂いて、逃げ出したいような思いでございますが、伝道庁長様から「来年婦人会は創立百周年を迎えるのだか
ら男の人にも理解してもらうように婦人会の話をしたら良い。」と聞かせて頂きました。
成人も鈍く、本当に届かない者でございますがつとめさせて頂きます。
（四

拍

手）

天理教婦人会は、明治四十三年一月二十八日に創立され、来年は創立百周年を迎えます。そして四月十九日創
立百周年記念第九十二回総会が開催されます。
創立は明治四十三年ですが、その年の十二年前、明治三十一年三月二十五日、増野いと様の身上のおさしづに
、図らずも

「一時女、婦人会として始めかけ。これ人間が始め掛けたのやない。神が始めさしたのや」

「婦人会というは何のためにするのや。義理でするやない。又人間の体裁でするやない。又世上に対してする
やなし。婦人会というは、道始めて互いたがいの諭し合いの道治めてやれ」と、物事の思案の元を人間世界の
常識にあわせるのではなく、どんなことも教祖ひながたの理に照らして、教祖の教えに則って、思案、判断、
行動出来るように、お互いに談じ合い、諭しあいながら、教祖の道具衆として使って頂けるよふぼくにと成人
を目指して通るために婦人会を創立する。
お道の上の活動、たすけ一条のご用の上には、男女の区別はない。男性には男性にふさわしい役割、女性には
女性にふさわしい役割が与えられているから陽気ぐらしを目指して、たすけ一条の上に、婦人にできる御用を
しっかりと担わせていただくことが婦人会の使命である。
そして、この道の教えは、前生のことから今生、さらには生まれ変わりという将来のことまで諭す教えである
。自分だけが分かっていれば良い、治めていれば良いというようではならない。にをいがけ・おたすけをする
ことが大切である。
というように、婦人会を創立する目的、婦人会活動の使命、更に、私たち婦人会員の通り方と、婦人会の根本
精神を丁寧にお教え下さいました。
この元一日におしこみ頂いた親神様のおさしづを思案の台として初代会長様、歴代会長様をはじめ、先輩の方
々が、このおさしづを心の支えに思召される陽気ぐらし世界の実現に向かって、女性の徳分を活かして、台と
しての役割を果たせるよう教祖ひながたを求め、素直にたどり、婦人会たすけ一条の道を真剣に歩み続けて、
今日の私たちへと繋いできて下さいました。
○百周年を迎えさせて頂くに当って
今から二年前、創立百周年のご発表の折、会長様は
「『「百というこころ、意は白紙にもどり一より始めるをいう」と聞かせて頂いております。白紙に戻り、一
からはじめるということは、本当の元の元に返らせて頂く事であり、それは、婦人会の元一日でもあり、私た
ちそれぞれの信仰の元一日ということでもあります。本当の元一日に返るということは、何も無いところから
親神様がこの世と人間をお造り下さった元初まりのお話に遡って、元初まりのお話をよく噛み締めて、女らし
さ、女性としての役割を女性の一人ひとりが納得して実行出来るように、お互いに諭し合いながら進ませてい
ただきたい」とお話下さいました。
先輩方の歩みを引き継いで、百周年という大きな節目に居合わすことが出来る私たちは今、何をすべきか、ど
う歩ませて頂くのか、どう勤めさせていただくことが百周年を迎えるに当り親神様、教祖に一番お喜び頂ける
だろうか、又会長様のお心に沿わせて頂けるのか。
それは、教会に繋がる人々が、にをいがけ・おたすけに励んで、教会でみ教え通りに陽気におつとめが勤めら
れるようにならせていただくことではないか。そのために私達婦人会員が頂戴している徳分を発揮して、女性
の役割をしっかり果たしていくことにほかならない。心の成人に全力を注いで勤めさせて頂く。婦人会員の心
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の普請に真剣に取り組み、その成人の姿をごらん頂こうということとなりました。
そこで活動方針を
百周年にむかって
元をたずね家庭の台、教会の台となりましょう
一、おつとめに心をこめる
一、にをいがけ・おたすけに励む
と定めさせて頂きました。
「元をたずねるということは、婦人会の元一日をしっかり勉強し、心に治め、そして、親神様の婦人会に込め
られたお心を学び、それに近づく努力をすることが一つ、そして、元初まりのお話を噛みしめ、心に治めて、
女としての心遣いと行いを確認し、実行することが大切なことだと思う。特に、女性のあるべき姿、これが婦
人会百周年という大きな節目に当たり、着目しなければならないことだと思いました。それは、世情のいろい
ろな姿を見ると、家庭の治まり、夫婦の姿には、女性の意識の上に問題があるように思えるからです。元に戻
る、原点に立ち返るということは、本来あるべき女性の姿、親神様が人間創造のとき、女性の働きをどう定め
られたかを思案して、それを確認して目指すことが、今必要だと思う。」
と婦人会長様の活動方針への思いをお聞かせ頂き、私ども会員一人ひとりが、自分の、我が家の信仰の元一日
を学び、その元一日におたすけ頂いた時、どんな心を定め、どう実行し、今の結構があるかを自覚し、更に全
会員がおたすけの出来るよふぼくへと成人させて頂きたい。そのために活動方針を実行する努力を重ねて、百
周年に親神様、教祖にお喜び頂けるようにしっかりと成人させていただこうと歩んでまいりました。
○親神様は元の元、人間創造の時女性の働きをどう定められ、どんな役割をお与え下さったのかということで
すが、
元始まりの話にもとめて参りますと
この世の元初まりに親神様は神人和楽の陽気ぐらしを望まれて人間をお創り下さいました。
人間を創るにはまず夫婦というものが元になる。親神様はその夫婦の雛型として、先ず第一番に泥の海の中か
ら「うを」と「み」をお引き寄せになって男と女の雛型を定められました。
人間をお創り下さる女の雛型を定められるについては、皮の強い、踏ん張り強い倒れないものであるから亀を
女一の道具、及び皮つなぎの道具として用いられました。
ですから、全て女性は、この亀のように、頭を低くして、我慢強く道を歩くことができるよう備えて頂いてい
るというわけです。
又、ころんでは起き、突かれると頭、手足を引っ込め、大地に力強く足跡を踏み残していくことが出来る徳分
を頂いている。そして、全身を包む皮膚の役割にこのものをお使いなされたとも聞かせていただきます。何物
をも包み繋ぐ、いわゆる「つなぎ」の役割を元々から果たすことが出来るように私達女性は拵えて頂いている
と思案させていただけます。
又、親神様は食べて心味わいを試されて特徴を見定められた上で、役割を決められました。このものを前もっ
て引き寄せておられた「み」に仕込まれて、女雛型と定めらたと聞かせていただきます。
一方、男一の道具、骨つっぱり、の道具には、しゃちというものをお使いになられ、これをうをに仕込んで、
男雛形と定められ、それぞれに、月日親神様が入り込まれて、人間創造の守護を教えられた。
そして、陽気ぐらしをすることが出来るような人間を拵えるために、更に四方からうなぎ、かれい、くろぐつ
な、ふぐを寄せられて、食べて心味わいをためされ、それぞれの特徴を生かした道具としてお使いなされまし
た。更に、又その雛型や、道具の理に神名をおつけになられた。とお教えくださっております。
こうして元始まりのお話から思案いたしますと、親神様が定められた女性の役割が良く分からせていただけま
す。
又、
この世のぢいと天とをかたどりて
ふうふをこしらえきたるでな

これハこのよのはじめだし

と『みかぐらうた』原典でお教えいただいております。
天は男であり、地は女。天からの恵を受けて全てのものを育てるのが大地、つまり女性の役割とお示し下さっ
ております。
女性は誰でも、大地の徳分を頂いて、男性には出来ない生み育てという徳分を頂いていること。温み、暖かさ
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、つなぎの役割を、素直でやわらかい心、低くて踏ん張れる力をお与え頂いているということがよく分からせ
ていただけます。この徳分、役割に相応しい心遣い、行いを意識して、妻として、家庭の一員、社会の一員と
してその台となる働きを果たしてまいりたいのでございます。
男性の徳分、役割につきましては先生方またどうぞよろしくお願いいたします。
さて本年は百周年活動の仕上げ、締めくくりの年となりました。
「一、教えを基に自らの信仰心を培う」を活動方針に加え、更に全ての会員がにをいがけ、おたすけの心を持
って日々通らせて頂き、その実を頂きたいという上から、スローガン「一人の会員が一人の別席者をご守護い
ただきましょう」を打ち出して、全会員がおたすけの出来るよふぼくとならせて頂くことを目指しております
。
又、五月から世界中で全会員対象に、「創立百周年婦人会員決起の集い」を開催して、百周年に向かって親神
様の思召しに適う成人へと決起させて頂いております。ここブラジルでは昨日、本日と三会場で開催され、大
勢の皆さんが参加し、決起の思いを固めて下さいました。
婦人会の話をさせて頂いてまいりましたが、陽気ぐらし世界実現という大きな目標に向かう活動は、青年会、
少年会、学生担当委員会も婦人会もお道の活動は全て陽気ぐらしへ向かうものです。夫々が徳分を発揮し、教
祖の道具衆として皆力を出し合い、力を合わせ教祖ひながたの道を歩んで行くことが、陽気ぐらしへの道を進
めてゆくこととなります。
そしてそれは、私たちの本当の幸せでもあります。教祖を信じ、凭れて、たすけ一条の道を通れば、どんな悩
みも、運命をも変えて頂ける。と私たちの親々はにをいがけ、おたすけに勤しみ、信仰のお喜びを私たちに繋
いでくださいました。
私事で失礼ですが、教祖にお凭れして通らせて頂けば運命をも変えて頂けるということをお話させて頂きます
。
私は昭和十八年に生まれましたが、その年、第二次世界大戦で父が戦士しましたので、父親に抱かれたことも
なく父親の顔を知らずに育ちました。母は二十九歳で戦争未亡人となりました。母は自分と娘の私の因縁を自
覚して、生涯をたすけ一条で通る心を定めて、私が小学校へ入学しますと、単独布教に出ました。私は、教会
長だった祖母の教会に預けられました。教会は、「陽気ぐらしの道場であり、たすけ一条の取次ぎ場所」と聞
かせて頂きますが、戦後間もない小さな教会には、身上、事情の中をたすけて頂きたいという方々が大勢お引
き寄せて頂かれて家族のように共に教会生活を送っておりました。私は住み込みの方々に育てて頂いたのです
。教会生活は、親神様のお鎮り頂く神殿を清めさせて頂くことから始まり、朝づとめで親神様のご守護に御礼
申し、皆自分のできることをひのきしんして、夕づとめには御礼申して感謝の一日を送る。そして、毎朝夕お
つとめの後、教会に繋がる方々の身上、事情のお願いとお礼のおつとめ、おさづけのお取次ぎをさせて頂くと
いう毎日でした。
子供の私も皆一緒につとめるのです。分からないことを会長の祖母に尋ねますと
「人様のたすかりを願うと自分がお護りいただけるんだよ、一緒にお願いしなさい」
お風呂に一緒に入りますと「勿体ないね、教祖のおかげだよ」
物をねだりますと「お母さんが天に貯金してある。本当にお前に必要な
時にお下げくださる。」
たまに信者さんがお小遣いを下さると「天へ貯金、お供えしよう」
又、「私たちの先頭に教祖はお立ち下さっている。教会に住まいする者は教祖のお名に恥じぬ通り方をせねば
いけない。学校の勉強はしっかり出来ないといけないよ」と聞かされました。
私は、おたすけの真っ只中で育ちはしましたが、将来自分は道一条にはならないと思っておりました。それは
たまに教会に帰る母に甘えたいと思いましても、身上の方や、信者さんが優先で、「あなたが将来結構になる
ために、お母さん神様のご用させて頂くのよ、人様のおたすけさせていただくと、自分が幸せになれるのよ。
」という母の思いが理解できなかったからだと思います。
母は、未亡人人生六十年、九十歳で身上をお返ししました。
今なら母の思いが良く理解できます。
母は、なって来た自分の姿から、娘の私には両親揃って子供を育てられる人生を送れるように運命の切り替え
をさせて頂きたいと、親神様のみ教えを伝え、陽気ぐらし世界への道を、教祖の道具衆として生涯通る心を定
めて通ってくれたのだと思います。そして私にもたすけ一条の道を歩んで次へと繋いで欲しいと願っていたの
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だと思います。
そして母自身も自分の人生は有難い、幸せだと感謝していたと思います。
「ひとをたすけてわが身たすかる道だよ、おたすかりなんだね、この道は教祖が連れて通ってくださるから一
番安心な道なのよ」
「毎日ご主人に感謝しているかい、会長さんのおかげであなたは幸せに通れるんだよ。ありがたいね。」が母
の口癖でした。
母は、結婚三年で未亡人となりましたが、一人っ子の私は、五人の男の子をお与え頂き、以来四十年両親揃っ
て子供達を育てるご守護を頂戴しております。運命を、因縁をかえていただくご守護を頂戴したのです。
その上、学生時代に友人が旅行するのを羨やみますと母は
「この道を通らせて頂いたら、世界中を旅行する機会を与えて頂けるのよ、」と言うのです。が私は「そんな
ことあるものか」と信じませんでしたが、婦人会の上でお使い頂き、最近になって、台湾、ハワイ、ニューヨ
ーク、ロスアンジェルスへ、この度は日本から一番遠いここブラジルへ又九月にはコンゴへも行かせて頂くこ
とになっております。不思議なことでございます。
自分の話しで恐縮ですが、こうして今、お話させて頂きながら、私は、百周年というまたとない、大きな旬に
居合わせていただくことは本当に凄いことなのだなあと今更ながら感じております。自分の思案、発想の元が
何時も、どんな時にも、をやのお心を求るということにあるように、毎日毎日心掛けて、少しずつでも意識を
変えて、親から受け継いだ信仰を深め、子供たち、孫たちに伝えてゆかなければ、そしてその臭いをお道を知
らない方々にかけていかなければご用を務めさせていただいているかいがないなあと痛感致しております。お
恥ずかしいですが、年をとって体力が衰えたから、意欲が薄れたなどと申さないこと決心した次第でございま
す
親々が親神様のご守護を感じ、感謝して、思召しに適う道を歩んで繋いで来られたこの確かな間違いのない道
を、私たちは沢山の教友と共に広げて、誇りをもって歩み、又次へと繋いでゆかねばなりません。そしてそれ
は私たちの幸せな生き方なのですね。
又、祖母が教えてくれた「天への貯金」。絶え間なくご守護下さり、お護り下さる親神様、教祖に毎日感謝の
気持ちをお供えさせていただくことは私たちには大切な理づくりです。
婦人会では百周年という大きな節目を迎えるにあたって、これまでお導き下さった親神様・教祖に少しでもお
礼の気持ちを表したいということから、日々のお礼の心をお供えさせて頂こうということになりました。
今までも夫々は日々の理を運ばせていただいてはおりましょうが、婦人会員一人ひとりが、ささやかでも、毎
日の節約の中から感謝の心のお供えをさせて頂こう。小さいものであっても、婦人会員みんなに呼びかけ、皆
の真実のお供えを寄せて、百周年に向かって積み重ね、直属支部でそれを纏め、婦人会本部へ運ばせて頂くと
いうことを決め、只今まで大勢の婦人会員の真実を運ばせて頂いております。皆様方も続けておられることと
思います。来年四月までには全会員が感謝の心で真実を運べますようこれからも丹精を続けてまいります。

ブラジル婦人会主任村田優子奥様は、いつもブラジルの会員の成人を心に、相談の芯として、真実込めてお世
話されておられますが、一人でも多い会員の皆さんに婦人会長様のお心を、百周年への思いを伝へたい、百周
年には一人でも多くの会員におぢばへ帰って頂きたいという熱い思いで、広いここブラジルを何日もかけて精
力的に巡回されました。主任さんの真実誠の心は親神様、教祖はきっとお受け取り下さり、会員の皆様方をお
導き下さることと思います。どうぞ皆様、奥様の心に沿って、来年四月には大勢の方々と共に、おぢばへお帰
り下さり、親神様、教祖にお喜び頂き、創立百周年記念総会にご参加ください。
若い婦人会員、女子青年の方々には、教祖誕生祭の後「女子青年の集い」を開催し、お待ち致しております。
届かない話で申し訳ございませんでしたが、これで終えさせて頂きます。
ありがとうございました。
（四

拍

手）
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