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Kära vänner av Martinus sak

För drygt två tusen år sedan svepte en kosmisk
impuls in över jordklotet och skapandet av en ny
världskultur tog sin början. Det skulle dröja länge
innan människor på allvar började förstå vidden
av den förestående förändringen. De fick nöja sig
med att tro på det som världsåterlösaren hade
berättat om och låta sig inspireras av hans förlåtande sätt gentemot sina medmänniskor.

Under en lång epok av mörker har
kristendomen och de övriga världsreli
gionerna medverkat till att hålla hoppet
om en ljusare tillvaro levande. Men
kristendomen har inte spelat ut sin
roll ännu. Tvärtom säger Martinus att
den kommer att växa sig starkare och
framträda i en intellektualiserad form
som förklarar att Gud är en realitet och
att vi alla djupast sett är förenade med
varandra genom vår kosmiska samhö
righet med detta allomfattande väsen.
Martinus mission föddes för hundra år
sedan, då han hade sina visioner som
ledde fram till den kosmiska invigning
en, en invigning som vi alla så små
ningom kommer att gå till mötes. De
kosmiska analyserna, Tredje testamen
tet, utgör ”hjälparen, den heliga anden”
som är fortsättningen på kristusförkun
nelsen.
Vi som har mött analyserna känner
en stor tacksamhet över att kunna få
vägledning i en tid av stora utmaningar
i våra enskilda liv och i det globala sam
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hället. Men Martinus önskar inte att vi
ska rikta denna tacksamhet till honom
personligen. Han skriver:
”Att jag har fått de egenskaper som
satt mig i stånd att för människorna i
kosmiska analyser uppenbara lösning
en på deras eget livs mysterium och
förhållande till den allt genomträngan
de eller allestädes närvarande eviga
Gudomen, beror absolut inte på att jag
på något sätt favoriseras av Gudomen.
Gud favoriserar absolut ingen. Alla är
lika inför hans allkärlek. De förmågor jag
har uppnått att utveckla är bara vad alla
människor före mig har uppnått och alla
andra efter mig kommer att uppnå, ab
solut alla utan undantag. Det finns alltså
i själva verket varken något att tillbe eller
tacka mig för” (Den intellektualiserade
kristendomen, st. 5).
Det vi dock kan göra är, så långt vi
förmår, att medverka till att allkärleken
breder ut sig och att skapa den freds
kultur som är framtidens mål.

Foto på framsidan: Marie Rosenkrantz Gjedsted.

Ett medmänskligt bemötande

Som ni vet uttryckte inte Martinus någon
önskan om att vi alla ska gå ut på gator
och torg och missionera eller värva
”proselyter” för ”Martinus sak”, såsom
de kristna samfunden har gjort i århund
randen. Det hindrar självfallet inte att vi
arbetar med att sprida information och
kunskap om den andliga världsbilden
genom att erbjuda kurser eller konfe
renser där de andliga analyserna står i
fokus. Den påverkan vi kan ha på andra
människor är dock alltid främst beroen
de av det sätt vi bemöter andra på.
Martinus skriver i Livets Bog: ”Hans
[individens] inverkan på andra väsen
med hjälp av teoretiskt vetande är alltså
bara en bifaktor i förhållande till hans
framträdande i det praktiska livet. Man
måste därför förstå, att endast där man
kan glädja och inspirera medväsendena
med sin kunskap och sitt sätt att vara,
har man sitt rätta arbetsfält, där – och
endast där – kan man så visdomens och
kärlekens säd” (del 1, st. 170).
Såväl under högtider som i vårt
vardagliga liv är det viktigaste att vi
kan vara vänner och lära oss tycka om
varandra, trots våra eventuella olikheter
i åsikter och värderingar. Ofta upplever
vi att orden och vårt sätt att tala ska
par gränser mellan oss, trots att vi alla
i grunden hör samman och utvecklas
mot samma mål. I varje möte med en
medmänniska och i varje vardaglig
situation har vi, mer eller mindre, ett val
att agera i enlighet med vår nedärvda
djuriska medvetandetendens eller i
enlighet med ett begynnande mänskligt
medvetande. Vid de tillfällen vi reagerar
med irritation eller intolerans, missunn
samhet eller småsinthet så är det djuret
inom oss som släpps lös för en stund.
Detta skapar ofta dåligt samvete eller

skuldkänslor som i bästa fall medverkar
till att vi agerar på ett annat sätt nästa
gång vi möts av samma händelse.
Vänskapens betydelse kan inte över
skattas. I ett föredrag från 1955 säger
Martinus: ”Jag skulle ju aldrig hitta på
att börja omvända en starkt frireligiös
människa, en mormon eller en annan
troende person, jag låter bli. Var och en
får verkligen ha sin tro och sina föreställ
ningar. Det viktigaste är att man kan vara
goda vänner. Det är detta det rör sig om,
och det är detta som den andliga veten
skapen ska lära människorna. Många
människor menar att de andra borde
vara annorlunda än de är. Det är den si
tuationen som är den stora övertron, det
stora misstaget. Man måste alltid kom
ma ihåg att människan är som hon i dag
ska vara. Hon kan inte vara annorlunda,
men människan blir annorlunda senare”
(Den eviga världsbilden, 4:e kursen, 1:a
föredraget, 17/11 1955).
I grund och botten handlar det om
att förankra Martinus mission i vårt eget
liv, efter bästa förmåga.

Martinus med vänner på Tisvilde Strand, 1935.
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Jens Christian Hermansen hälsar välkommen till
Öppet hus på Martinus Center Klint den 6 augusti.

Året som gick – och året som kommer

Liksom under 2020 har aktiviteterna
på Martinus Institut i år präglats av
coronasituationen, och vi har flera
gånger tvingats att genomföra akti
viteter online i stället för fysiskt. Det
påverkade också jubileumsdagen den
24 mars, som ursprungligen skulle ha
hållits på Martinus Institut, men som i
stället sändes live från vår studio (”det
blå rummet”) på Martinus Center Klint.
Det betydde dock att många fler kunde
vara med, och det blev en välbesökt
dag med över 400 deltagare online.
2021 har överlag stått i jubiléets
tecken, och årets första nummer av
Kosmos tillägnades också jubiléet. På
framsidan av vår hemsida martinus.dk
finner du en översikt över alla jubileums
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aktiviteter som du kan se online, varav
flera är gratis.
2021 var också ett år där vi bjöd in
till Öppet hus på Martinus Center Klint.
Omkring 200–300 människor deltog
under dagarna 6–8 augusti, som bland
annat bjöd på en populär utställning
om Martinus liv och verk. På lördagen
öppnade vi dörren till föredragssalen
med en jubileumskonferens och på
kvällen visades en ny biografisk film om
Martinus som presenterades av film
regissören Lennart Pasborg. Vi hoppas
att filmen senare kan visas på tv i hela
landet. De goda erfarenheterna från
2021 betyder att vi nästa år bjuder in till
en Öppet husdag på Martinus Institut
lördag 2 april. Sätt kryss i kalendern
redan nu!

Dessutom bjuder vi in Martinus
intresserade i Skandinavien och res
ten av världen till en sommarkonferens
2022 i förbindelse med avslutning
en av sommarsäsongen på Martinus
Center Klint. Den äger rum
i stället för Martinus festdag – läs mer
i vårt undervisningsprogram.
Ett stort och varmt tack till alla
vänner av Martinus sak, som – trots de
utmaningar som corona har medfört –
har bidragit till att göra jubileumsåret
till ett så festligt och upplyftande år
som det blev. Vi ser fram emot många
fina upplevelser under 2022 och
gläder oss åt att nästa år hälsa både
danska och utländska gäster välkomna
till Klint.
Nya bokutgivningar

Vi lever i en digital verklighet, där det
blir allt fler som efterfrågar tillgång
till Martinus verk online. Institutet
har under de senare åren gett ut flera
danska ljud och eböcker. I slutet av
2020 kom Påske (dansk småbok 2) och
Blade af Guds billedbog (dansk småbok
6) som ljudböcker, och Livets Bog, del
1 och 2, kan nu också fås som danska
ljudböcker (tidigare fanns de bara på
cd). Den ideelle føde (dansk småbok
5) har kommit ut som ebok både på
danska och norska, och den engelska
översättningen av Livets Bog, del 3, lig
ger nu på martinus.dk/en, där intresse
rade kan söka och läsa i den.
Eböckerna och ljudböckerna kan
köpas på saxo.com, amazon.com och
hos andra nätbokhandlare till överkom
liga priser.

Avslutning på upphovsrättsmålet

Som de flesta av våra intresserade
redan känner till har Martinus Institut
sedan 2013 varit involverat i ett upp
hovsrättsmål. Målet fick en preliminär
avslutning 8 juni i år, då landsretten
(motsv. svenska hovrätten) fastställ
de byrettens dom (motsv. svenska
tingsrätten), som gav institutet medhåll
i målet. Upphovsrättsmålet har varit
en utdragen och uppslitande process,
och vi ser nu fram emot att fokusera på
mer uppbyggliga aktiviteter till glädje
för sakens många vänner.

Tack till alla som bidrar!

I en informationstext från 25 juni 1969
frågar Martinus varför denna mission
och sak inte kan existera utan män
niskors ekonomiska hjälp och stöd,
varpå han svarar: ”Här måste jag göra
uppmärksam på att vår mission eller sak
främjar en produktion av en vara som
inte är en bästsäljare. Det är inte en vara
som den stora allmänheten för ögon
blicket känner att den har ett stort behov
av. Den utgör inte desto mindre en
produkt som har satts i skapelse av Gud,
för att denna ’produkt’ kommer att vara
helt oundgänglig för allmänheten, efter
hand som den genom sina kollektiva
karmautlösningar, krig, katastrofer och
sjukdomar mognar till densamma.”
Därför kan det ännu inte skapas en
omsättning som betyder att institutets
ekonomi kan vila i sig själv. Ända från
starten har Martinus av samma skäl
accepterat en tradition med insamlingar,
närmare bestämt till hans födelsedag
och till jul.
Martinus skriver vidare i samma
text: ”Detta samarbete mellan min
mission och dess fria intresserade och
trofasta anhängare … har blivit till – inte
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en sekt – utan en ’sak’, som i stor ut
sträckning bärs upp av att intresserade
och kärleksfulla människor fritt ansluter
sig, uppfyllda av en önskan om att på
ett helt osjälviskt sätt vara med i denna
världsåterlösningens tjänst.”
Rådet vill inför julen gärna uttrycka
ett hjärtligt tack för de många extra
ekonomiska bidrag som vi har tagit
emot i samband med coronasituation
en, som har inneburit en väsentlig ned
gång i intäkter, särskilt under 2020 men
också delvis under 2021. Samtidigt vill
vi likaledes uttrycka ett likaså innerligt
tack för den arbetshjälp vi har fått både
på Martinus Institut och på Martinus
Center Klint – i form av hjälp med träd
gården, köket och receptionen, hjälp
med underhåll av byggnader, undervis
ning, städning, översättning, osv. Och
inte att förglömma våra medarbetare
på Martinus barndomshem Moskildvad
i Sindal samt våra anställda, som alla
har bidragit med en mycket stor insats i
denna svåra coronaperiod.
Det finns tre sätt som du kan stötta
institutets arbete på: genom att ge ett
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ekonomiskt bidrag, delta i kurser, köpa
böcker och abonnera på tidskriften
Kosmos samt genom att hjälpa till i
samband med institutets och Martinus
Center Klints många aktiviteter. Läs mer
om att vara frivillig under Støt sagen på
martinus.dk .
Vi avslutar med ett citat från Mar
tinus information från år 1969: ”Dessa
människor, som således uteslutande
genom sin sympati och sitt intresse är
knutna till saken, utgör den jordmån, i
vilken den nya världskulturen kan plan
teras, och jordens mänsklighet därmed
bli befruktad med den fortsatt utvidgade
och totala kristendomen eller den bebå
dade Guds heliga ande i renkultur.”
Med en önskan om en riktigt god jul
och ett gott nytt år!

Vallmo i köksträdgården på Martinus Center Klint.

Rådet för Martinus Institut:
Willy Kuijper,
Pernilla Rosell Steuer,
Jens Christian Hermansen,
Kenneth Ibsen,
och Micael Söderberg

Ekonomisk årsberättelse för 2020

2020 var året då corona drabbade
världen och därmed också de flesta av
Martinus Instituts aktiviteter. Det blev ett
dyrt år för oss och resultatredovisning
en för perioden 1 januari–31 december
2020 uppvisar ett underskott på 3,1
miljoner dkr. Balansen den 31/12 2020
visar ett egenkapital på 34,3 miljoner
dkr. Du kan läsa årsrapporterna för de
senaste 5 åren under Støt sagen → Det
går pengene til på martinus.dk.
Rådet anser resultatet för 2020
vara otillfredsställande. Coronasituat
ionen medförde starkt minskade intäk
ter från föredrag, kurser, uthyrning och
restaurang & kafé på Martinus Center
Klint samt aktiviteterna på Martinus
Institut. Vårens, höstens och vinterns
nedstängningsperioder under 2020
(och in i år 2021) medförde inställda ak
tiviteter och sommarens inreseförbud
under 2020 innebar att endast mycket
få utländska kursdeltagare kunde delta.
Martinus Institut har dessutom inte
mottagit någon form av coronakom
pensation från myndigheterna.
Utgiftssidan har präglats av extra
omställningskostnader till nya digitala
system, etablering av en mediestu
dio på Martinus Center Klint och en
nätbaserad streamingportal till kurser
och föredrag. Dessutom har det varit
betydande utgifter till advokat i sam
band med upphovsrättsmålet.
Rådet vidtog under 2020 en hand
lingsplan som under loppet av de kom
mande 5 åren ska skapa balans i intäk
ter och utgifter, och de olika åtgärderna
i planen är nu i full gång. Påskyndat
av vårens coronanedstängning av de
fysiska aktiviteterna kunde vi således
redan under åren 2020 presentera vår
nya digitala undervisningsplattform

(crowdcast.io/martinusinstitut). Den
har blivit mycket väl mottagen av de
intresserade, och under 2020 såldes
det hela 1 670 föredrag och kurser, för
utom att många också hade stor glädje
av våra gratis tillgängliga (donations
baserade) föredrag och kurser.

Intäkter år 2020
Förlag och tidskriften Kosmos (10%)
Restaurang och kafé (13%)
Ränteintäkter (4%)

Undervisning och hyresintäkter (31%)
Arv och gåvor (41%)

Tillgångar
Mark och byggnader (66%)
Fordringar (2%)

Inventarier (2%)

Värdepapper (20%)
Varulager (6%)

Likvida medel (5%)
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Gåvor till Martinus Institut

Om du vill stötta Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut, ber vi dig
att använda vår nya donationssida på martinus.dk. Här kan du betala med
alla slags betalkort och danska MobilePay. Det är också lätt att upprätta
månatliga donationer.
Du finner sidan här: martinus.dk/da-dk/donation. Du är också välkommen
att betala som hittills via:
Danmark:

MobilePay nr. 931514
Bankkonto 35650016913170

Sverige:

Plusgirokonto 7 40 399

Norge:

Bankkonto 81 110 775 105

International:

IBAN: DK07 3000 0016 9131 70
BIC/SWIFT: DABADKKK

Betalingskort:

martinus.dk → Støt sagen → Giv et bidrag

Martinus Institut
Mariendalsvej 94
2000 Frederiksberg

+45 38 38 01 00
info@martinus.dk
www.martinus.dk
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