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Kära vänner

Julstjärnan
Återigen är ett år snart till ända, och återigen ser vi hur 
mångskiftande och händelserik jordmänniskans väg mot 
det kommande människoriket ter sig. Om vi i förra årets 
julbrev kunde konstatera att utvecklingen i världen hade 
präglats av en ökad splittring och nationalism, kan vi 
under det senaste året inte se annat än att stridigheterna 
och oenigheterna, såväl på den världspolitiska arenan 
som i den inrikespolitiska debatten, tycks eskalera ännu 
snabbare och präglas av en ännu starkare polarisering 
mellan nationer, grupper och individer. Vi jordmänniskor 
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ser på tingen på olika sätt och hamnar, på grund av vår ännu begränsade för-
måga till tolerans och insikt, i motsättningar och split, som förhindrar oss att 
se den kosmiska enhet som ligger till grund för hela vår tillvaro. 
 Nu när vi än en gång närmar oss jul och vintersolståndet, påminns vi dock 
om vår inneboende önskan att utveckla ett sant mänskligt sinnelag och att 
sprida ljus och glädje till alla våra medväsen. Redan under månaderna före 
jul, då dagarna under det skandinaviska vinterhalvåret blir allt kortare och 
mörkare, spirar förväntan inför den kommande ljusfesten – visst är det mörkt 
och kallt, men snart blir det jul! De glittrande julljusen, feststämningen och 
glädjen över samvaron med våra medmänniskor, kommer under några dagar 
att lyfta oss till en annan sfär. Och i varje enskild människas glädje avspeglas, 
enligt Martinus, även ett kosmiskt skeende. ”Julen är kärlekens högtid”, skri-
ver han i sin artikel ”Julstjärnan” från 1942, och menar att vi inte ska känna 
oss för ”vuxna” för att fira jul:
 ”Härtill kommer att julhögtiden, som nu har firats i århundraden, efter 
hand har förmått skapa en glans kring sig som ingen annan högtid har. Genom 
att direkt förkunna ljusets seger över mörkret har den i en väldig grad banat 
väg för den nya kosmiska världsimpulsen. I ljuset av den kärlek som männi
skorna under julhögtiden lägger i dagen i förhållandet till varandra, ser man 
mycket lätt att det kärleksfulla, det humana är i tilltagande, och att kriget är 
i avtagande. Den enskilda människan skall vara försiktig med att bli så högt 
utvecklad att hon känner sig för ’vuxen’ att fira jul. Jag tänker inte här på ju
lens yttre form, den kommer att förändras som allt annat, jag tänker på dess 
inre sanning. Det har så oerhört stort värde att man blir påmind om sina med
väsens existens på ett sådant sätt att man kan tänka kärleksfullt på dem. De 
flesta människor har i sig en benägenhet att bara tänka på sig själva, att vara 
sig själva nog. Detta tillstånd neutraliserar julen, som ju visar oss att endast 
den är kärleksfull som gör något gott för andra. Julen är kärlekens högtid, men 
kärleken är ju just den kosmiska kraft som skall lysa upp i vårt inre.” (Före-
drag av Martinus julen 1941. ”Julstjärnan”, Kosmos nr 12/1996)
 Så kan vi genom julhögtiden hämta inspiration till att ytterligare försöka 
utveckla vår kärleksförmåga. Och vi fylls av en längtan efter att alla våra 
medsystrar och medbröder på jordklotet ska få ta del av samma kärlek och 
välbefinnande, då vi vet att juletiden och vintern också kan innebära ensam-
het och utsatthet, inte minst för de många människor och familjer som nu över 
hela världen har tvingats fly från sina hem på grund av krig, förföljelser och 
naturkatastrofer.
 För trots den ökande nationalismen och den ökande splittringen mellan folk 
som vi ser i världen i dag, är det enligt Martinus analyser inte möjligt att änd-
ra den andliga kurs som är utstakad mot osjälviskhet och internationalism. 
”Internationalism är det band varmed Gud har sammanfogat världen”, skriver 
Martinus redan i Bisättning, som utgavs första gången i Kosmos 1934−1935, 
i en tid, som var minst lika präglad av nationalistiska strömningar och kon-
flikter som vår egen tid. Liksom hans läsare kanske gjorde då, kan även vi i 
dag känna oro över världsutvecklingen och den till synes ökande risken för 
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ett större krig. Enligt Martinus är mänsklighetens utveckling mot en fredlig 
tillvaro och ett enat världsrike dock redan bestämd och i full gång. Den är 
organiskt utformad och kan inte stoppas av enskilda, tillfälliga bakslag och 
motsättningar. Tvärtom beskriver han hur nationalismen, som likställs med 
”kollektiv förälskelse” eller ”egoism”, i sin djupaste analys utgör ett lika nöd-
vändigt steg i människans erfarenhetsskapelse som internationalismen framö-
ver kommer att vara:
 ”I och med tillkomsten av dessa olika uppfattningar av ett och samma ting 
är det givet att mörkret måste uppstå, att stridigheter, split och oenighet mellan 
väsendena inbördes måste komma att höra till dagens ordning inom den del av 
spiralkretsloppet, där väsendenas organiska struktur alltså låter dem förnim
ma ett och samma ting mer eller mindre olika. Hur skulle Försynen utan denna 
organiska struktur kunna skapa spiralkretsloppets mörka kontrastprincip? Och 
måste Försynen inte med samma organiska struktur skapa kretsloppets ljusa 
kontrastprincip?” (Livets Bog, del 4, st. 1577)
 Så kan vi låta Martinus världsbild ge oss perspektiv på världens stridighe-
ter och orsaker till bekymmer. Vi kan försöka finna ett fast fundament i vårt 
inre, och se fram emot det nya året med hopp och tillit, oavsett vad som kom-
mer att ske under den närmaste tiden. ”Världen är vid varje tid absolut full-
komlig i förhållandet till den mänsklighet som lever i den”, menar Martinus i 
den ovannämnda artikeln ”Julstjärnan” och visar att världen bara kan föränd-
ras i takt med att vi själva förändrar oss. Med julens strålande ljus omkring 
oss, kan vi rikta blicken mot framtiden och skönja att den kommande, sanna 
styrelseformen för världen kommer att vara allkärlek, en kärlek som inte sö-
ker sitt eget och som aldrig kan hamna i strid.

Nytt från Martinus Institut och Martinus Center, Klint
På Martinus Institut har vi blivit färdiga med renoveringen av den stora, ova-
la trädgårdsmuren framför institutet. Det var ett större projekt, som vi nu är 
glada för att det är avslutat. Tillsammans med den nya belysningen och sten-
plattebeläggningen framträder institutet nu i sin vackraste skepnad. 
 Martinus föredragsserie från 1955/1956 är nästan färdig för utgivning i 
bokform, och förväntas ges ut i maj 2018 både på danska och svenska. Kurs-
serien, som också kallas Storkursen, kan närmast uppfattas som ett slags ny-
börjarbok i den eviga världsbilden. Vi gläder oss mycket åt att ge ut boken och 
hoppas att den också kan vara till glädje för människor, som inte tidigare har 
läst Martinus. 
 Perioden från januari och fram till högsäsongen, och återigen från septem-
ber till början av november, blev en av de mest välbesökta och intensiva pe-
rioder som Martinus Center, Klint, någonsin har haft. Det gäller både kurser, 
föredrag, temasamtal, uthyrning och arbetsveckor. 
 Efter ett stort önskemål från många, har vi nu installerat ljuddämpning på 
Terrassen och i köket. Dessutom har köket målats och fått ett nytt vinylgolv 
och nytt lådsystem. En ny stor kaffe- och temaskin har installerats. 
 Det har också installerats ljuddämpning av ventilationen i föredragssalen.
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 Bondehuset och Svenskhusen har kalkats, och i Gyvelbo, Fyrrely, Blockhus 
B och D och Svalereden har fönstren reparetats och målats. 
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Martinus barndomshem blir en del av Fonden Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut
Martinus Institut har just fått det danska kammarkollegiets godkännande för 
att slå samman stiftelsen Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut med 
Sam Zinglersens Fond. Detta innebär att stiftelsen bakom Martinus Institut 
framöver blir ägare till Martinus barndomshem i Sindal och härmed kan säkra 
bevarandet för eftervärlden.

Moskildvad ca 1950–1959

 Martinus barndomshem ”Moskildvad” har ägts av stiftelsen Sam Zingler-
sens Fond, som med ett kapital på endast 3 milj. dkr har för små intäkter för 
att på egen hand klara driften och underhållet. Martinus Institut har därför 
behövt ge stöd till Sam Zinglersens Fond och har således under de senaste 10 
åren stöttat med sammanlagt 300 000 dkr.
 Då det inte finns några utsikter till att stiftelsens ekonomi förbättras under 
de kommande åren, och då det kommer att behövas betydande underhållsar-
beten, har styrelserna i Sam Zinglersens Fond och i Fonden Martinus Åndsvi-
denskabelige Institut kommit fram till att den bästa lösningen för att bevara 
Martinus barndomshem är en sammanslagning av de bägge stiftelserna, vilket 
man därför sökte tillstånd för hos det danska kammarkollegiet under våren 
2017.
 Själva sammanslagningen sker genom att tillgångarna, som huvudsakligen 
består av Martinus barndomshem, en föreståndarbostad och obligationer, förs 
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över till Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut, som samtidigt övertar 
en inteckning, samt övriga förpliktelser i fonden. Sammanslagningen förvän-
tas kunna genomföras före utgången av 2017. 

–  –  –

Årets julbrev vill vi gärna avsluta med ett utdrag ur Martinus julhälsning från 
1947:
 ”Ett årskretslopp har åter fullbordats. Och vi är inne i den mörka perioden, 
där sommaren och solljusa dagar ligger bortom våra kusthorisonter. Men även 
om vi befinner oss inom vinterns och nattens domäner, kan vi ovanför våra 
stränder se månklara nätter och lysande stjärnhopar. Gudomen låter oss aldrig 
vara utan strålarna från himlen. I den mörka natten blir universum synligt. 
Och vi är här ställda inför julevangeliets princip i form av en uppenbarelse, 
som är bortom alla mänskliga beskrivningar och berättelser. Människorna kan 
tro på det lilla barnet i krubban, och de kan låta bli att tro, men universum, 
Guds stora värld utanför vår egen värld, lyser oavbrutet mot oss i mörkret.
 Och vad är skillnaden mellan barnet i krubban och nattens stjärnor? Blev 
inte det lilla barnet till en lysande och strålande stjärna på miljontals männi
skors mentala natthimmel? Och är det inte strålarna därifrån som lyser genom 
miljontals paket, brev och telegram runt midvinterns mörkaste dagar och gör 
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dem till årets största fest, till kulminationen av glädje för barn, vuxna och 
gamla. Vilken annan makt i världen har någonsin på samma sätt kunnat åter
vända och göra vinterns mörkaste dagar till ljusa festdagar med oförminskad 
styrka år efter år genom århundradena? Vilken annan makt har kunnat åstad
komma ett sådant uppbåd av övertidsarbete, anställning av extra personal, 
extra transportmedel, tåg, lastbilar och ångfartyg i nästankärlekens och gåvo
principens tjänst, än just den så kallade julruschen? Vilka gåvor, hälsningar 
och upplevelser framstår i ett vackrare och högre överjordiskt ljus i minnet än 
julminnena?
 Att få människorna att utforma sina liv på ett sådant sätt att varje dag un
der året blir ett glädjande ’julminne’ för de människor de har varit i kontakt 
med, är den andliga vetenskapens uppgift, som det har blivit min mission att 
manifestera. Och därför vill jag härmed gärna, som min varmaste jul och ny
årshälsning, uttrycka mitt innerligaste tack till alla som under årets lopp, på 
ett eller annat sätt, har visat ett starkt intresse för mitt arbete och visat kärlek 
till mina medarbetare och mig själv. De har därigenom varit med om att bana 
väg och bryta ett stycke av den steniga vägen framåt i världsåterlösningens 
tjänst.
 Och se, genom denna kärlekens väg ska julevangeliets löfte, ’fred på jorden’ 
och därmed livets sanna glädje eller välbehag bli till verklighet för alla folkslag 
på jorden, Och alla röster ska instämma i härskarornas eviga lovsång: ’Ära 
vare Gud i höjden’.”
 Vi vill gärna tacka alla medarbetare, frivilliga såväl som anställda, för det 
stora arbete som ni gör. Vi vill också gärna tacka alla våra läsare och kursdel-
tagare. Genom att ni deltar i våra aktiviteter och visar intresse för Martinus 
verk, bidrar ni till att stödja vår gemensamma sak.

–  –  –

Från Martinus Institut och styrelsen (rådet) önskar vi alla en riktigt god jul 
och ett gott nytt år! 

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

Gåvor utgör den bärande grunden för Martinus Instituts arbete. Om du önskar 
att stödja oss, kan du betala in ett belopp till Fonden Martinus Åndsvidenska-
belige Institut på nedanstående sätt:
Danmark: bankkonto 3565-0016913170
Sverige: plusgirokonto 7 40 39-9
Norge: bankkonto 7877.08.14714
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