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Påskemysteriet - vejledning til det moderne menneske                                 Lene Jeppesen 
 
Martinus forklarer, hvordan påskeevangeliet indeholder en psykologisk vejledning til det moderne menneske.  
Begivenhederne i Getsemane have, under korsfæstelsen og ved opstandelsen er ikke kun en historisk beretning om Jesu 
kvaler og deres overvindelse, men i høj grad også en håndsrækning fra en højere verden indeholdende 
anskuelighedsundervisning til fremtidens mennesker.  
Hændelserne beskriver indvielser, som vi mennesker bevidst og ubevidst gennemgår på vores rejse frem mod vores 
færdige stadium - og vigtigst af alt - Jesus væremåde viser, hvordan vi møder livets udfordringer på en fuldkommen måde. 
 

 
Onsdag den 4. november 2020  
 

Nye tider – Nye samlivsformer             Solveig Langkilde 
 
Forhold er i stærk forvandling. En evolution foregår i os alle mod større selvstændighed. Mange lever i dag, frivilligt eller 
ufrivilligt, singleliv. Ifølge Martinus analyser er dette en naturlig konsekvens af den gradvise forvandling af vores feminine og 
maskuline seksuelle poler. Hvordan finder vi nye måder at opleve nærhed og intimitet på, der kan forenes med et voksende 
behov for selvstændighed? Hvordan kan vi udvikle gode venskaber og frie fællesskaber? 
 
 

 

Tirsdag den 26. januar 2021 
 

Hvor går vi hen?                              Ole Therkelsen                
 
Verden er i den største forandring i menneskehedens historie.  Mange har problemer med helbred, økonomi eller arbejdet. 
Der er problemer med samliv, skilsmisser og ulykkelige forelskelser. Samfundet præges af miljømæssige, religiøse, 
økonomiske og politiske kriser. I sin litteratur påviser Martinus fremtidens løsninger. 
 
 
 

Torsdag den 18. marts 2021 
 

Kampen for frihed og retfærdighed                                                       Søren Olsen 
 
Kampen har stået på i årtusinder og præger også jorden i dag. Frihed for de få bygger ofte på undertrykkelse af de mange, 
og hungeren efter retfærdighed leder ofte til gengældelse og krig. Dyret i mennesket regerer! Vil vores hunger efter frihed og 
retfærdighed blive mættet? Martinus svarer ja, men varig frihed og fred bygger på at forstå sig selv, og hvor vi er på vej hen. 
Kampen kan kun vindes for det enkelte menneske ved at overvinde sine dyriske anlæg og udvikle sine ægte menneskelige 
egenskaber. 
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