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Kære venner!

Julestjernen
Endnu engang er et år ved at rinde ud, og igen ser vi, 
hvor mangfoldig og begivenhedsrig jordmenneskenes vej 
mod det kommende menneskerige er. Hvis vi i julebrevet 
sidste år kunne konstatere, at den globale udvikling bar 
præg af stigende splittelse og nationalisme, har vi i det se-
neste år kun set, at stridighederne og uenighederne, såvel 
på den verdenspolitiske scene som i den indenrigspolitiske 
debat, synes at eskalere endnu hurtigere og præges af en 
endnu stærkere polarisering mellem nationer, grupper og 
enkeltpersoner. Vi mennesker ser forskelligt på tingene og 
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havner, på grund af vor endnu begrænsede evne til tolerance og indsigt, i mod-
sætninger og splid, som forhindrer os i at se den kosmiske enhed, der ligger til 
grund for hele vor tilværelse.
 Nu, hvor vi endnu engang nærmer os jul og vintersolhverv, bliver vi mindet 
om vores iboende ønske om at udvikle et virkelig menneskeligt sindelag og 
at sprede lys og glæde til alle vore medvæsener. Allerede i månederne før jul, 
hvor dagene i det skandinaviske vinterhalvår bliver kortere og mørkere, spirer 
forventningen om den kommende lysfest – ganske vist er det mørkt og koldt, 
men snart bliver det jul! De glitrende julelys, feststemningen og glæden over 
samværet med vores medmennesker vil i nogle dage løfte os til en anden sfære, 
og i hvert enkelt menneskes glæde afspejles, ifølge Martinus, også en kosmisk 
hændelse. “Julen er kærlighedens højtid”, skriver han i sin artikel “Julestjer-
nen” fra 1942, og mener, at vi ikke skal føle os for “voksne” til at kunne lide 
julen:
 “Hertil kommer, at julefesten, der nu har været afholdt i århundreder, efter-
hånden har formået at skabe en glans omkring sig, som ingen anden fest har. 
Ved direkte at forkynde lysets sejr over mørket har den i en vældig grad banet 
vej for den nye kosmiske verdensimpuls. I lyset af den kærlighed, som men-
neskene under julehøjtideligheden lægger for dagen i forholdet til hverandre, 
ses det meget let, at det menneskekærlige, det humane er for opadgående, og at 
krigen er for nedadgående. Det enkelte menneske skal være varsom med at blive 
så højt udviklet, at det føler sig for “voksen” til at holde jul. Jeg tænker ikke her 
på julens ydre form, den vil ændre sig som alt andet. Jeg tænker på dens indre 
sandhed. Det har så umådelig stor værdi, at man bliver mindet om sine medvæ-
seners eksistens, således at man kan tænke kærligt på dem. De fleste mennesker 
har i sig en tilbøjelighed til blot at tænke på sig selv, at være sig selv nok. Denne 
tilstand neutraliserer julen, der jo netop viser os, at kun den er kærlig, som gør 
noget for andre. Julen er kærlighedens fest, men kærligheden er jo netop den 
kosmiske kraft, som skal lyse op i vort indre.” (Foredrag holdt af Martinus julen 
1941. Kosmos nr. 12, 1996)
 Så vi kan gennem julehøjtiden hente inspiration til yderligere at forsøge at 
udvikle vores kærlighedsevne. Og vi fyldes af en længsel efter, at alle vores 
medsøstre og medbrødre på jordkloden skal få del i samme kærlighed og vel-
befindende, da vi ved, at juletiden og vinteren også kan indebære ensomhed og 
sårbarhed, ikke mindst for de mange mennesker og familier, som nu over hele 
verden har været tvunget til at flygte fra deres hus og hjem på grund af krig, 
forfølgelse og naturkatastrofer.
 For trods den øgede nationalisme og splittelse mellem folk, vi ser i verden 
i dag, er det ifølge Martinus ikke muligt at ændre den åndelige kurs, der er 
udstukket mod uselviskhed og internationalisme. “Internationalisme er det 
bånd, hvormed Gud sammenføjer verden”, skriver Martinus allerede i Bisæt-
telse, som blev udgivet første gang i Kosmos 1934-35 i en tid, der var mindst 
lige så præget af nationalistiske strømninger og konflikter som vor egen tid. 
Som hans læsere måske gjorde det dengang, kan vi endnu i dag føle uro over 
udviklingen i verden og den tilsyneladende øgede risiko for en større krig. 
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Ifølge Martinus er menneskehedens udvikling mod en fredelig tilværelse og et 
forenet verdensrige dog allerede bestemt og i fuld gang. Den er organisk base-
ret og kan ikke stoppes af enkelte tilfældige tilbageslag eller modsætninger. 
Tværtimod beskriver han, hvordan nationalismen, der sidestilles med “kollek-
tiv forelskelse” eller “egoisme”, i sin dybeste analyse udgør et lige så nødven-
digt skridt i menneskenes erfaringsdannelse, som internationalismen fremover 
kommer til at blive.
 “Med skabelsen af denne forskellige sansning af den samme ting er det givet, 
at mørket måtte opstå, at stridigheder, splid og uoverensstemmelser mellem væ-
senerne indbyrdes måtte komme til at høre til dagens orden indenfor den del af 
spiralkredsløbet, hvor væsenernes organiske struktur således lader dem sanse 
en og samme ting mere eller mindre forskelligt. Hvordan skulle Forsynet, uden 
denne organiske struktur, skabe spiralkredsløbets mørke kontrastprincip? – Og 
må det ikke netop med samme organiske struktur skabe kredsløbets lyse kon-
trastprincip?” (Livets Bog, bind 4, stk. 1577)
 Så vi kan lade Martinus’ verdensbillede give os perspektiv på verdens stri-
digheder og årsag til bekymringer. Vi kan forsøge at finde en solidt fundament 
i vort eget indre og se frem mod det nye år med håb og tillid, uanset hvad der 
kommer til at ske i den nærmeste tid. “Verden er til enhver tid absolut fuld-
kommen i forholdet til den menneskehed, der lever i den”, skriver Martinus i 
ovennævnte artikel “Julestjernen” og viser, at verden kun kan ændres i takt 
med, at vi selv ændrer os. Med julens skinnende lys omkring os kan vi rette 
blikket mod fremtiden og se, at den kommende, sande styreform for verden vil 
være alkærlighed – en kærlighed, der ikke søger sit eget, og som aldrig kan 
havne i stridigheder.

Nyt fra Martinus Institut og Martinus Center Klint
På Martinus Institut er vi blevet færdig med renoveringen af den store ovale 
havemur foran instituttet. Det var et større projekt, som vi nu er glade for er 
afsluttet. Sammen med den nye belysning og flisebelægning fremtræder Insti-
tuttet nu på smukkeste vis. 
 Martinus’ foredragsrække fra 1955/56 er næsten færdig til udgivelse i bog-
form og forventes udgivet i maj 2018 både på dansk og svensk. Kursusrækken, 
som også kaldes Grand-Kursus, kan nærmest opfattes som en slags begynder-
bog i det evige verdensbillede. Vi glæder os meget til at udgive bogen og håber, 
at den også kan være til glæde for mennesker, der ikke før har læst Martinus.
 Perioden fra januar og frem til højsæsonen og igen fra september til begyn-
delsen af november blev en af de mest besøgte og travleste perioder, Martinus 
Center Klint nogensinde har haft. Det gælder både kurser, foredrag, temasam-
taler, udlejning og arbejdsuger.
 Efter et stort ønske fra mange har vi nu fået installeret lyddæmpning på 
Terrassen og i køkkenet. Desuden er køkkenet blevet malet og har fået nyt vi-
nylgulv og skuffesystemer. En ny stor kaffe/temaskine er opsat. 
 Der er også lavet lyddæmpning af ventilationen i foredragssalen. 
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 Bondehuset og Svenskehusene er blevet kalket, og i Gyvelbo, Fyrrely, Blok-
hus B og D og Svalereden er vinduerne blevet repareret og malet.
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Martinus Barndomshjem bliver en del af Fonden Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut
Martinus Institut har netop fået fondsmyndighedernes godkendelse til at sam-
menlægge Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut med Sam Zingler-
sens Fond. Dette indebærer, at fonden bag Martinus Institut fremover bliver 
ejer af Martinus Barndomshjem i Sindal og hermed kan sikre bevarelsen for 
eftertiden.

 Martinus’ barndomshjem “Moskildvad” er ejet af Sam Zinglersens Fond, der 
med en kapital på kun 3 mio. kr. har for lille indtægt til på egen hånd at klare 
drift og vedligeholdelse. Martinus Institut har derfor været nødt til at yde støt-
te til Sam Zinglersens Fond og har således gennem de sidste 10 år støttet med 
i alt 300.000 kr.
 Da der ikke er udsigt til bedring af fondens økonomi i de kommende år, og 
da betydelige vedligeholdelsesarbejder samtidig trænger sig på, er bestyrelser-
ne i Sam Zinglersens Fond og Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
nået frem til, at den bedste løsning for at bevare Martinus’ barndomshjem er 
en sammenlægning af de to fonde, som man derfor i foråret 2017 søgte om til-
ladelse til hos fondsmyndighederne.
 Selve sammenlægningen sker ved, at aktiverne, der hovedsagelig består af 
Martinus’ barndomshjem, en bestyrerbolig og en obligationsbeholdning, bliver 
overdraget til Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut, der samtidig 

Moskildvad ca. 1950-1959
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overtager prioritetsgæld, og hvad der ellers er af forpligtelser i fonden. Vi for-
venter, at sammenlægningen bliver gennemført inden udgangen af 2017.

–  –  –

Årets julebrev vil vi gerne slutte med et uddrag fra Martinus’ julehilsen 1947:
 Et årskredsløb er atter gået. Og vi er inde i den mørke periode, hvor som-
meren og sollyse dage er hinsides vore kyster. Men selv om vinterens og nattens 
domæne er inde, går måneklare nætter og lysende stjernebyer hen over vore 
strande. Guddommen lader os aldrig være uden stråler fra himlen. I den mørke 
nat bliver universet synligt. Og vi er her stedet overfor juleevangeliets princip i 
en åbenbaring, der er hinsides alle menneskelige beretninger eller fortællinger. 
Menneskene kan tro på det lille barn i krybben, og de kan lade være med at tro, 
men universet, Guds store verden udenom vor egen verden, lyser stadigt til os 
igennem mørket.
 Og hvad forskel er der på barnet i krybben og nattens stjerner? – Blev ikke 
det lille barn til en lysende og funklende stjerne på millioner af menneskers 
mentale nathimmel? – Og er det ikke strålerne herfra, der lyser igennem mil-
lioner og atter millioner af pakker, breve og telegrammer omkring midvinterens 
mørkeste dage og gør dem til årets største fest, til kulminationen af glæde for 
børn, voksne og gamle? – Hvilken anden magt i verden har nogen sinde såle-

Martinus’ tegning
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des kunnet vende tilbage og gøre vinterens mørkeste dage til lyse festdage med 
usvækket styrke år efter år igennem århundreder? – Hvilken anden magt har 
kunnet frembyde et sådant opbud af overarbejde, ansættelse af ekstrafunk-
tionærer, ekstra befordringsmidler, jernbanevogne, lastbiler og dampskibe i 
næstekærlighedens eller gaveprincippets tjeneste end netop den såkaldte “ju-
letravlhed”? – Hvilke gaver, hilsener og oplevelser står i et skønnere og højere 
overjordisk lys i hukommelsen end juleerindringerne? –
 At bringe menneskene til at forme deres liv således, at hver eneste dag i året 
bliver en glædelig “juleerindring” for de mennesker, de har været i berøring 
med, er den åndsvidenskabs opgave, som det er blevet min mission at manife-
stere. Og derfor vil jeg gerne hermed som min kærligste jule- og nytårshilsen 
udtrykke min inderligste tak til alle, der i årets løb på en eller anden måde har 
vist mit arbejde varm interesse og mine medarbejdere og mig selv kærlighed. De 
har derved været med til at bane og bryde noget af den stenede vej fremover i 
verdensgenløsningens tjeneste.
 Og se, igennem denne kærlighedens vej skal juleevangeliets forjættelse, “fred 
på jorden” og dermed livets sande glæde eller velbehag blive til virkelighed for 
alle folkeslag på jorden. Og alle røster skal istemme hærskarernes evige lov-
sang: “ære være Gud i det høje”.
 Vi vil gerne takke alle medarbejdere, frivillige som ansatte, for det store 
arbejde, I gør. Vi vil også gerne takke alle vore læsere og kursister. Med jeres 
deltagelse i vore aktiviteter og interesse for Martinus’ værk er I med til at 
støtte op omkring vor fælles sag.

–  –  –

Fra Instituttet og bestyrelsen (rådet) ønsker vi alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.

Willy Kuijper   Trine Möller   Jacob Kølle Christensen   Peter Bendtsen    
Mary McGovern   Pernilla Rosell Steuer   Lennart Pasborg

Gaver udgør det bærende grundlag for Martinus Instituts arbejde, og ønsker 
du at støtte os, kan du indbetale et beløb til Fonden Martinus Åndsvidenska-
belige Institut således:
Danmark: bankkonto 3565-0016913170
Sverige: plusgirokonto 7 40 39-9
Norge: bankkonto 7877.08.14714
For danskere er der skattefradrag for gaver til Martinus Institut, og i 2017 
kan der opnås fradrag på op til 15.600 kr. Ægtefæller har hvert sit fradrag. 
Hvis du ønsker skattefradrag, skal du samtidig oplyse dit cpr-nr.




