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Från tro till vetande
Avsikten med Tredje testamentet är att lyfta livsfrågorna ut ur trons töckentillstånd  

och förklara dem i det solklara vetandets ljus. Verkets grundläggande tes är att livets 

mysterium kan förklaras vetenskapligt.

Den andliga vetenskapen beskriver tankevärlden
Men här förklaras inte livets gåta enligt traditionell naturvetenskaplig metod. Det är 

medvetandet, och det som finns bakom detta, som osynligt styr allt, som framförallt 

analyseras. Tankevärlden har en långt större och betydelsefullare roll, än den vi  

normalt föreställer oss.

En forskningsresa i vårt inre
Studiet av Tredje testamentet bjuder på en svindlande upptäcktsresa i vår inre värld. 

Via logiska tankekedjor guidas vi, från materiens föränderliga rörelseocean, in till livets 

innersta källa. Här upptäcker vi, att alla är odödliga, att vår innersta natur är evig och 

oändlig, samt att livskärnan är densamma i oss alla. Från denna utsiktspunkt kan vi 

konstatera, att allt omkring oss är levande, såväl i mikro- som makrokosmos. Inför våra 

undrande ögon förvandlas världsalltet från en samling död materia styrd av tillfällig-

heter, till att förnimmas som en alltomfattande, levande och tänkande organism,  

som evigt existerar. Vi upptäcker, att vi alla i all evighet lever, rör oss och är till i denna 

organism. Vi blir medvetna om de kärlekslagar, som garanterar denna levande, med-

vetna organism evigt liv. Vi börjar kunna se vårt korta jordeliv i evighetens perspektiv.

De eviga livsfrågorna
Titeln Tredje testamentet väcker naturligtvis undran. Vilka två andra testamenten är 

Tredje testamentet fortsättning på? När vi förstår det, inser vi snabbt vilket ämne det 

handlar om. En fortsättning på Gamla och Nya testamentet måste naturligtvis handla 

om de eviga frågorna. Vem är jag, varifrån kommer jag och vart är jag på väg?  

Vad är meningen med livet? Dessutom vill man få en kärleksfull förklaring på lidandets 

problem. Också vägen till livslyckan pockar på en lösning. 

Men vem kan, med rätta, vara kallad att skriva en fortsättning på Bibeln? Ja, det kan 

naturligtvis bara en människa, som är invigd i det eviga och liksom Kristus har första-

handskunskap om de eviga frågorna.



Livets bok
Tredje testamentets huvudverk heter på alla språk Livets bog. Bog är det danska ordet 

för bok. Världsalltet jämförs med en bok. Världsalltet är böckernas bok, källan till all 

kunskap. Alla läser i den. Såväl kristna, hinduer, muslimer, judar som buddhister, såväl 

vetenskapsmän som författare och konstnärer. Ja, även växter och djur. Alla växelverkar 

med naturens krafter.

Tredje testamentets Livets bog vill hjälpa oss att läsa i denna verklighetens bok – 

 naturen. I den är vi alla födda medlemmar. Tredje testamentet skapar därför ingen ny 

religion utan vill i stället lära oss att förstå livets direkta tal, livets egen religion.

Verkets målsättning är att visa, att kärleken till vår nästa och Gud är livets högsta 

 vetenskap. Gud skall förstås som en alltomfattande levande varelse, synonym med 

världsalltet. Frågan om det eviga placeras här under lupp och analyseras i intuitionens 

klara ljus. Då mänskligheten, i stigande grad, har lagt trosstadiet bakom sig, krävs 

 kontrollerbara fakta – även med hänsyn till livets andliga problem. 

Tredje testamentet är uppfyllelsen av Kristi profetia
Att detta vetande skulle komma till mänskligheten är förutsagt. I Nya testamentet kan 

vi läsa: “Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu.” (Joh 16:12) 

“Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder 

allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.” (Joh 14: 25-26)  “...och jag skall 

bedja Fadern, och han skall giva eder en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos 

eder: sanningens Ande, som världen icke kan taga emot, ty hon ser honom icke och 

känner honom icke...” (Joh 14: 16-17).

Förutsättningen för att kunna uppleva andliga realiteter
För att få kunskap på det andliga området är det inte nog med en välutvecklad intelli-

gens eller analyseringsförmåga. Det fordras också ett humant sinnelag. Först med den 

intellektuella och humana mognaden inträder den psykiska förvandling, som möjlig-

gör, att vi även kan uppleva andliga realiteter. Det är denna mentala balans, som gav 

Martinus, Tredje testamentets författare, ett absolut säkert vetande om livets vanligtvis 

helt okända områden.



Ett inspirationstillstånd som utvidgar medvetandet
Detta balanserade mentala tillstånd är under utveckling hos alla. I ljusa harmoniska 

stunder infinner sig inspirationstillstånd exempelvis hos författare, vetenskapsmän, 

musiker, konstnärer m fl. Nya idéer strömmar då in i medvetandet. Färdigt tankemate-

rial föds till hela litterära verk, musikkompositioner eller vetenskapliga upptäckter. 

Ibland händer det också, att lösningen på ett andligt problem faller på plats eller att en 

gudsupplevelse äger rum. Det är i detta harmoniska sinnestillstånd upplevelsen av det 

eviga sker.

Forntida visa, t ex Moses, Jesus, Buddha eller Muhammed, var i medveten kontakt med 

detta inspirationstillstånd vilket låg till grund för deras odödliga ord och uttalanden. 

Det är samma inspirationskälla, som är grunden för den andliga vetenskap, vi kan 

studera i Tredje testamentet.

Kosmiskt medvetande eller ”Den helige Ande”
Vi är alltså alla på väg mot slutmålet, kosmiskt medvetande. Via glimtvisa intuitiva 

 upplevelser öppnas steg för steg en helt obegränsad medvetandehorisont. Det är detta 

tillstånd som i bibliska sammanhang kallas helig Ande. Helig är ett annat ord för 

 sanning. Ande betyder tankar och föreställningar. Helig Ande betyder helt enkelt sanna 

tankar och idéer om det högsta, förklaringen av livets mysterium, eller sagt med andra 

ord. Förståelsen av vårt förhållande till Gud och vår nästa.

Innehåller Tredje testamentet verkligen sådana tankar? Ja, svaret på denna fråga måste 

naturligtvis den studerande själv ta ställning till.

Utgivare: info@tredjetestamentet.se 

www.tredjetestamentet.se
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