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Med utgivningen av denna bok följer en tacksam tanke
till min vän och lärare Martinus för den visdom och
inspiration han berikat mitt liv med. 

Må detta visdomens ljus spridas över världen!
Ett lika varmt tack vill jag rikta till alla vänner som på
olika sätt bistått mig under arbetet med denna bok. Utan
alla dessa goda viljors gemensamma ansträngningar 
skulle detta arbete inte ha gått att genomföra.
Rolf Elving
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FÖRORD

En enastående händelse har inträffat i vår tid! Bibelns två 
testamenten - det Gamla och det Nya - har utvidgats med ett 
tredje. Kristendomens kärleksbudskap har med detta Tredje
Testamente fått den verklighetsförankring som hittills saknats.
Svaren på de eviga frågorna - lösningen på livets gåta, odödli-
gheten och Guds existens - förklaras här logiskt och vetenska-
pligt. Guds vägar är inte längre outrannsakliga!

Tredje Testamentet förvandlar kärlek, dvs detta "att älska
sin nästa som sig själv", (1) till vetenskap genom att påvisa 
denna livshållnings harmoni med en kosmisk världsbild. Alla
världsreligioners kärleksbudskap blir därmed verklighets-
förankrade.

Tredje Testamentet påvisar det kloka i att göra det goda!
Den gode är inte dum, han är vis! I ljuset av Tredje Testa-
mentets kosmiska världbild blir Kristus kärleksfulla hand-
lande uttryck för strålande logik och vetenskap.

Att Kristus mission inte var helt färdig och därför behövde
en fortsättning framgår av hans uttalande om framtiden. Till
sina lärjungar sade han: "Jag hade ännu mycket att säga eder,
men I kunnen nu icke bära det. Men när han kommer som är
sanningens Ande, då skall han leda eder till hela sanningen.
Ty, han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör allt det
skall han tala; och han skall förkunna eder vad komma skall. 
Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall 
förkunna det för eder". (2)
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Är Tredje Testamentet verkligen uppfyllelsen av denna
profetia? Ja, enligt Martinus, verkets författare, förhåller det
sig så. Detta är ett påstående som kan kontrolleras. Argumen-
tationen finns i det samlade verket, Tredje Testamentet.
Tredje Testamentets huvudverk består av sju band och heter
på originalspråket - danska - Livets Bog, som tillika är
dess internationella titel. Titeln hänvisar till verkligheten
som all visdoms källa. Den existerande alltomfattande verkli-
gheten, är den sanna böckernas bok. Utifrån denna bok
måste därför alla teorier, uppfattningar och påståenden
bedömas. 

Martinus skriver: "Livets Bok vill sålunda ge den studerande en 
inblick i hur denna korrespondens eller detta livets direkta tal 
existerar som tillvarons absolut enda fundamentala religion, då 
den nämligen endast kan existera med absolut alla som lärare, 
alla som elever och allt som lärosatser. Då alla levande väsen 
därvid existerar som födda medlemmar av denna religion, har 
den inga föregående anmälnings- eller upptagningsceremonier. 
Och då dess område från evighet till evighet omspänner ingent-
ing mindre än själva alltet, har vi här den enda existerande 
religion, i vilken det i bokstavlig mening endast finns en hjord 
och en herde." (3) 

Tredje Testamentet är en andlig vetenskap. I denna skrift
har emellertid svaren, samt översikten över ideerna, fått 
företräde framför bevisföring och logisk underbyggnad.
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DEL 1

BIBELNS PROFETIOR OM ETT
TREDJE TESTAMENTE

Gamla, Nya och Tredje Testamentet
Den 24 november 1981 utkom på Borgens förlag i Köpen-
hamn ett verk med den utmanande titeln Tredje Testamentet. 
Till Bibelns två testamenten, det Gamla och det Nya, hade 
lagts ytterligare ett. Författaren menar att det är fortsättningen 
på Bibeln och att Tredje Testamentet är uppfyllelsen av Jesus 
profetia: "Men Hjälparen den helige Ande, som Fadern skall 
sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder 
om allt vad jag sagt eder". (4)

Falska profeter
Vem kan känna sig utvald att skriva en fortsättning på Bibeln?
Det finns två alternativ. Antingen är verket skrivet av en falsk
profet, eller av en sann. Är det osant, är det inget mindre än
hädelse. Är det sant, ja, då har Jesus profetia gått i uppfyllelse!
Är Tredje Testamentet en fortsättning på Bibeln, måste
det vara i full samklang med Jesus kärlekslära. Det måste
dessutom besvara frågor som aldrig tidigare förklarats.

Kristusmissionens fortsättning
Gamla Testamentets profeter förutsade att Messias skulle 
komma. Striden mellan de skriftlärde och Kristus handlade 
om huruvida han var Messias eller ej. Angående Kristusmis-
sionens fortsättning står det skrivet i Nya Testamentet:



12

"Detta har jag talat till eder, medan jag ännu är kvar hos eder. 
Men 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." (5)

"---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." (6) Som det framgår av citaten var Jesus 
medveten om att hans mission hade en fortsättning.

Jag hade ännu mycket att säga eder
Jesus kunde uppenbarligen inte förmedla allt han visste till sin 
samtid. De skriftlärde vare sig ville eller kunde förstå honom. 
Lärjungarna, som inget högre önskade kunde trots sin goda 
vilja heller inte förstå allt han förkunnade. Detta framgår 
bland annat av följande bibelord: "Jag hade ännu
mycket att säga eder, men I kunnen icke nu bära det." (7) "Detta 
har jag talat till eder i förtäckta ord, den tid kommer, då jag 
icke mer skall tala till eder i förtäckta ord, utan öppet förkunna 
eder om Fadern." (8)

Väl att märka vände sig dessa ord till lärjungarna! Det var inte 
möjligt för Jesus att göra sitt budskap begripligt, ens för sina 
personligt utvalda lärjungar! Inte ens detta pedagogiska geni 
kunde överbrygga den erfarenhetsbrist som då fanns. Endast 
tiden och utvecklingen kunde ändra dessa förutsättningar.
I sitt nattliga samtal med Nikodemus, medlem av högsta rå-
det, utbrister Jesus: "Är du Israels lärare och förstår icke detta? 
Tron I icke, när jag talar till eder om jordiska ting, huru skolen I 
då kunna tro, om jag talar till eder om himmelska ting?" (9)
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Jesus primära mission
När Jesus undervisade talade han i liknelser. Dessa var svår-
tolkade. Beträffande den rent praktiska sidan av undervisnin-
gen var förutsättningarna bättre. Här kunde han oförblom-
merat visa kärlekens makt. Framför allt med sitt förlåtande 
exempel gentemot fienderna. Fastspikad på korset bad han: 
"Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra." (10) Här bev-
isade han att han levde som han lärde. På korset demonstre-
rades den fullkomliga människans moral – människan som 
”Guds avbild”.

Först när allt kan förlåtas har kärleken slutgiltigt segrat över 
det onda. Det är uppenbart att det ännu saknas en hel del in-
nan mänskligheten förmår leva på detta sätt. Två tusen år efter 
Kristi födelse har den verkliga meningen med korsfästelsen 
ännu inte förståtts, än mindre efterlevts. En slående påmin-
nelse om detta är att när Påven, kristenhetens högste repre-
sentant idag, besöker sina församlingar måste han färdas i en 
skottsäker glasbur.

Jesus primära uppgift var att visa det fullkomliga, praktiska 
kärleksexemplet. Den intellektuella utredningen av livsmys-
teriet hörde till kommande tider.

Tredje Testamentets uppgift
Det krävs en personlig, realistisk upplevelse av odödlighet, 
en invigning i "det eviga" för att kunna skriva fortsättningen 
på Gamla och Nya Testamentet. Bibeln beskriver upplevelser 
av denna art som helig Ande. Helig Ande lyfter medvetandet 
från stoffets och det förgängligas värld in i evighetens orsaks-
värld.
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I detta tillstånd befinner sig den invigde i det allra heligaste. 
I mötet med den Evige skingras all mystik om livets och Gu-
domens verkliga natur. I Tredje Testamentet analyseras vägen 
till "Himmelriket". Tiden har kommit då sanningen om livet 
nu kan uppenbaras för intellektet och inte som tidigare endast 
framställas i "förtäckta ord". Bibelns postulat om Gud som 
evig, allsmäktig, allvetande och med obegränsad kärlek;
påståendet om att allt sett med Guds ögon är "mycket gott"; 
att du skall "älska Gud över allt och din nästa som dig själv"; 
förståelsen av "det onda" och "det goda"; kravet om att du skall 
förlåta allt och alla sjuttio gånger sju gånger dagligen - hittills 
ouppnåeliga humana uppmaningar - kräver en världsbild som 
förmår göra syntes av tiden och evigheten för att bli verkli-
ghetsförankrade. Den eviga visdomen analyseras därför
i Tredje Testamentet för den mogne sanningssökaren, som 
kräver fakta, logik och bevis.
Gamla, Nya och Tredje Testamentet behandlar det eviga livet 
på olika nivåer, vart och ett anpassat till sin epok. Ett verk som 
tar vid där de tidigare två slutar måste naturligtvis behandla 
ämnet från en ny och högre utsiktspunkt. 

Att intresset för religionerna är starkt avtagande är ett fak-
tum. Den materiella vetenskapens segertåg över världen har 
medfört att moderna andar tror att allt som luktar religion är 
övertro och vidskepelse. Genom Tredje Testamentet förklaras 
den eviga visdomen i en ny och tidsenlig form som inte strid-
er mot förnuftet och som är förenlig med såväl dagens som 
framtidens krav på vetenskaplig korrekthet. Att livsmysteriets 
lösning inte står att finna inom våra fysiska sinnens värld är 
uppenbart. Svaret på frågan: vem är jag, finns enbart inom oss. 
Livsmysteriets lösning kräver intuitiv eller andlig begåvning. 
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Endast från evighetens utsiktspunkt går det att bringa ordn-
ing i de timliga detaljernas mångfald. I detta ljus uppenbaras 
också att den kärlek som Kristus manifesterade är i kontakt 
med verkligheten. Med förståelsen av evighetens och tidens 
syntes blir Gud synlig i allt och alla och vi talar därefter inte 
med honom "på ett dunkelt sätt såsom i en spegel" utan "an-
sikte mot ansikte". (11)

 
Det eviga
Det är förståeligt att Bibeln för den vetenskapligt inställda
människan blivit en stängd bok. Idag handlar vetenskap i
huvudsak om det timliga och förgängliga, om allt det som är
underlagt förvandlingens eviga lag, dvs om energiernas lag-
bundna reaktioner. I motsats till det moderna vetandet är
Bibelns tema berättelsen om det eviga, om alltets skapare,
den ende Guden, om kärlekens ständiga närvaro och nödvän-
dighet. 

Bibeln innehåller redogörelser för de morallagar som den 
Evige, via sina profeter, meddelar sitt folk. Trots alla kunska-
per som lärs ut på de moderna utbildningsinstitutionerna 
finner vi inte här svaret på livets gåta. Oberoende av om man 
är doktor eller professor, likgiltigt vilken akademisk grad 
man uppnått, har man ännu inte på dessa vägar funnit svaret. 
Den akademi finns nämligen inte som kan leverera "ett rent 
hjärta", som avgångsbetyg. Om profeterna är sanningsvittnen 
måste deras profetior gå i uppfyllelse och Guds rike bli verk-
lighet. Varje rimligt tvivel beträffande Kristusexemplets över-
ensstämmelse med verkligheten måste undanröjas om visdo-
men i Kristus bergspredikan skall kunna omsättas till praktisk 
handling. Kärleksläran förblir annars en orealiserbar dröm.
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Det är denna inte helt lätta uppgift Tredje Testamentet
måste lösa. Gud har av människorna ställts inför förnuftets
domstol. Hittills har han fällts utan sakkunnigt försvar. Nu
har tiden dock kommit då hans personlige Hjälpare blandar
sig i debatten.

Martinus invigning
Den andliga process som gav Martinus odödlighetsmed-
vetande och som är själva förutsättningen för att kunna skriva
Tredje Testamentet beskrivs av honom själv på följande sätt:
"Den 'Guds ande' som 'svävade över vattnet', den 'eld'
som 'brann i törnbusken' för Moses, den 'eld' som förde
Elias till himlen, den 'eld' i vilken Jesus blev förklarad på
berget, den 'eld', som visade sig över apostlarnas huvuden
och senare omskapade Saulus till Paulus på vägen till
Damaskus, den 'eld' som genom alla tider har varit 'alfa'
och 'omega' i varje form för högsta skapelse, manifestation
eller uppenbarelse, flammade här framför mina egna ögon,
vibrerade i mitt eget bröst, i mitt eget hjärta och insvepte
hela mitt väsen. Jag liksom vilade vid den allsmäktige
Gudomens bröst. Jag dvaldes vid allkärlekens källa, såg
den gudomliga fullkomligheten, såg mig själv såsom ett
med vägen, sanningen och livet, såsom ett med den store
Fadern." (12)

"Vad beträffar närmare redogörelser för begreppen uppen-
barelse, den helige Ande och invigning får jag hänvisa till
mitt verk Livets Bog. Här vill jag blott nämna, att en sådan
upphöjd tilldragelse alltid är en personlig upplevelse, utes-
lutande riktad till den person, hos vilken den äger rum.
Den kan naturligtvis aldrig bli till direkt faktum för någon
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annan än den, hos vilken den sker (...) De andliga visioner jag 
haft skulle således i sig själva vara betydelselösa, om de inte eft-
erlämnat synliga och för iakttagelseförmågan tillgängliga verkn-
ingar (...) Det grundläggande för läsarna blir således inte själva
de andliga upplevelser jag haft, utan verkningarna de skapat.
Dessa kan nämligen efterforskas, av varje moraliskt lämplig, 
opartisk och frigjord människa. Dessa verkningar utgör min 
samlade manifestation: Skapandet av en matematisk
världsanalys, en absolut orubblig andlig vetenskap och den 
därpå vilande begynnande tillblivelsen av en ny mentalitet, en 
ny kultur, i vilken den sanna förståelsen av livet, dess hårfina 
kärlekslagar, dess kulminerande världslogik och högsta facit 'allt 
är mycket gott', från att vara utopier övergår till att vara verk-
ligt liv, påtagliga fakta, tillgängliga för varje människa, som i 
förstånd och känsla utvecklats eller mognat därtill." (13)

Följande ord skrevs vid hans livs aftonskymning då det sam-
lade verket var färdigt och det enda som återstod var att
presentera det för offentligheten under dess rätta namn:
Tredje Testamentet.
"Vad är 'Hjälparen den helige Ande'? Det är absolut inte en 
person, en ny Kristus, som skulle komma för att vara mellanled 
mellan Gudomen och människorna. Denna 'sanningens Ande' 
är avslöjandet av världssanningen. Den är en vetenskap om 
världsalltet och därmed om Gud. Den måste vara en nedteckn-
ing av världsalltsmysteriets lösning. Det är alltså en bok, som 
människorna kan läsa i, liksom de kan läsa i Bibeln. Denna 
av Kristus förutsagda 'Hjälparen den helige Ande, som Fadern 
skulle sända', är alltså en 'livets' eller 'kunskapens bok', som 
skulle manifesteras för mänskligheten. Men en verklig san-
ningens bok om Gudomen och världsalltet kan endast utgöra 
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fortsättningen av den av Kristus för snart två tusen år sedan 
påbörjade kosmiska världskulturen vi känner under begreppet 
'kristendom'. Det måste vara en bok, som skapar en intellek-
tuell och inte dogmatisk skola eller läroanstalt i kristendom. Det 
måste vara en bok, som visar den färdiga kristna världskulturen 
i fysisk såväl som andlig manifestation. Det måste vara en
bok som genomlyser kulminationen av mörkret såväl som
av ljuset och den härav bestående livsfunktionen i världsalltet,
de levande varelsernas odödlighet. Det måste vara en bok som 
visar oändligheten och evigheten och de härur uppkomna lev-
ande livsfunktioner i form av 'rum' och 'tid', vars toppfacit är 
'allvetande' och 'allsmäktighet', vars fullkomliga samarbete ut-
gör allkärlek och därmed är detsamma som det evigt levande i 
de levande varelserna. Vi har här kommit till världsalltets 'fasta
punkt' och dess upphov 'Livets Fader', den absolut enda
alltgenomstrålande eviga gudomen.

En sådan bok kan inte undgå att innehålla 'det myckna', Kris-
tus hade att berätta för mänskligheten, men som Gud ville ge 
kommande släkter senare. En sådan bok kan inte undgå att 
vara 'Hjälparen den helige Ande.' Genom dess fundamentala 
underbyggnad av kristendomen och i kraft av dess släktskap 
med bibelns två testamenten, är den rättsmässigt att uttrycka 
som 'tredje testamentet'.

Nämnda 'tredje testamente' är alltså en visdomens eller
kunskapens bok. Den är avslöjandet av 'allkärlekens' eviga
strålgloria, som åter är avslöjandet av den 'Guds avbild',
vilket alla levande fysiska varelser genom reinkarnation
eller återfödelse är i färd med att bli skapade till. Här i 'tredje 
testamentet' är alla ofärdiga varelser, vilket vill säga 'fysiska 
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varelser', djur såväl som människor, avslöjade som varande 
på samma väg, en väg som orubbligt leder till kosmiskt med-
vetande och därmed till upplevelsen av världsalltets guldgloria, 
det gyllene ljuset, det evigt levande i de levande varelserna och 
därmed till 'kristusmedvetande' och att vara 'ett med Gud'. 
Kristus var ju modellen för skapandet av Guds medvetande i 
människan. Sa inte Kristus just: 'Mig är given all makt i himlen 
och på jorden'? (14) (Matt 28: 18) 

Hur skulle han annars kunna vara som 'Guds avbild' utan 
denna kapacitet? Och hur skulle någon annan varelse kunna 
skapas som samma avbild, utan att det måste leda fram till 
samma kapacitet? 'Hjälparen den helige Ande' är sålunda i 
form av närvarande 'tredje testamentet', en fortsättning av kris-
tusförkunnelsen. Den är en fortsättning av förkunnelsen av det
eviga ljuset från 'stjärnan i Betlehem'. I detta eviga ljus
uppenbaras här för världen lösningen på livets största principer
och därmed kristendomens orubbliga fundament,
lyckans och salighetens livsfundament." (15)
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DEL2

REINKARNATION

Utan reinkarnation inget gudsrike
Nikodemus som kom till Jesus om natten ville inte bli sedd.
Högsta rådet, som han var medlem av, strävade efter att bli
kvitt utmanaren om folkets gunst och den religiösa auk-
toriteten. Men Nikodemus kunde inte förneka att han trots 
allt var imponerad av Jesus visdom, och den makt och myndi-
ghet med vilken han talade. Nikodemus sade: "Rabbi, vi veta, 
att det är från Gud du kommit såsom lärare, ty ingen kan göra 
sådana tecken, som du gör, om icke Gud är med honom." (16)

Jesus svarade: "Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om
en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se
Guds rike." (17) Nikodemus frågade: "Huru kan en människa
födas, när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin
moders liv och födas?" Jesus svarade: 'Sannerligen, sannerligen 
säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten
och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike. Det som är
fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det
är ande." (18) "Förundra dig icke över att jag sade dig att I 
måsten födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör 
dess sus, men du vet icke varifrån den kommer eller vart den 
far. Så är det med var och en som är född av Anden." (19)

Vad betyder då Kristus ord om att vi måste födas "av vatten
och ande" för att komma in i Guds rike? Att födas av vatten
betyder enligt Tredje Testamentet att återfödas i en ny fysisk
organism, eftersom vatten symboliserar den fysiska materien.
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Att födas av ande betyder att vi genom erfarenheter växer
mentalt. Erfarenhet läggs till erfarenhet och därmed utvecklas
såväl känsla som förnuft. Slutligen uppstår den visdom som 
låter oss se Guds rike. Men att en gammal man åter kan in-
träda i sin moders liv och åter födas, var obegripligt för den
gode Nikodemus.

Tredje Testamentet hävdar att vi återkommer i den ena
organismen efter den andra. Medvetandet växer ur sina olika
organismer, som barn växer ur sina kläder. De synliga verkn-
ingarna av medvetandets gradvisa utveckling ser vi i evolu-
tionen, i växtrikets övergång till djurriket och i djurrikets
vidare utveckling fram mot den nuvarande jordiska män-
niskans utvecklingsstadium. I takt med utvecklingen anpas-
sas organismerna i harmoni med mentaliteten. Det är denna 
ständiga utveckling som gör att människan inte längre har en 
apas organism. För att komma in i Guds rike var det, enligt 
Jesus, nödvändigt att födas många gånger för att medvetandet 
därigenom skulle kunna utvecklas och mogna. (20)

Reinkarnation
Enligt Kristus var Elias och Johannes döparen samma person(21)

Detta är möjligt eftersom Johannes inte utgör något
undantag från regeln om reinkarnation. Kristus uttalande om
ödeslagen - att vi skördar vad vi sår - stämmer inte om vi
endast har ett fysiskt jordeliv.
Förutsättningen för att man ska kunna skapa ett gott öde
är att det är lagbundet. Varför skulle det vara viktigt att göra
goda gärningar om onda handlingar likaväl som goda leder
till ett lyckligt öde? Om oskyldiga straffas och skyldiga belö-
nas finns ingen rättvisa.
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Om vi skördar vad vi sår, kan det nuvarande livet inte vara
det första och det sista. Vad har barn och unga gjort som gör
att de dräps till följd av vuxenvärldens bristande förmåga att
hålla sams? Barn startar inte krig, ansvarar inte för vapenrust-
ning och utvecklar inte förintelsevapen. Varför drabbas
de då? 

Profeters och vismäns uttalanden är inte baserade på att vi
endast har ett jordeliv. Därför svarade Jesus Nikodemus:
"Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa
icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma
in i Guds rike." (22) Lagen om sådd och skörd kräver flera liv
och evig existens för att stämma med verkligheten.

Två världar
Vi lever omväxlande i två världar - en fysisk och en andlig.
Detta beror på att kontrasterna "det goda" och "det onda"
behöver två skarpt åtskilda "scener" för att spela upp sina
repertoarer. Att den fysiska världen är skådeplatsen för det
onda är uppenbart.

I den andliga världen kulminerar upplevelsen av det goda
därför kan inte livsfientliga tankar okontrollerat släppas fria
här. Tankar är strålformiga och elektriska impulser. Om
dessa inte "isoleras" i kärlek, är livsupplevelse inte möjlig
här. Hit har ingen tillträde utan att ha "bröllopskläderna" på.
Utan denna ordning vore den andliga världen en lidandets
värld precis som den fysiska. Här måste alla tankar ovillkor-
ligen vara livgivande för att alla skall kunna leva och uttry-
cka sig fritt. Den fysisk organismen är själens "ytterrock". 
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Den hindrar dräpande energier från att komma i direkt 
beröring med den elektriska andliga materien. Onda tankar 
isoleras i kött och blod. De spärras inne så länge de är far-
liga för omgivningen. Först när vi lärt oss att kontrollera de 
negativa tankeimpulserna, och enbart besjälas av positiva, 
livgivande tankar, blir anden befriad från den fysiska mate-
riens bojor. I den andliga världen kan vi nämligen inte lära oss 
att tänka. Misstag här skulle leda till elektriska kortslutningar. 
Här finns ingen yttre värld oberoende av vår tanke. Därför blir
allt här precis som vi tänker, varken bättre eller sämre. Livet
i den fysiska världen är således en skola i tänkande och livs-
konst. (23)

Ödet skapas av oss själva genom att våra handlingar vänder
tillbaka som en "skörd". Vårt nuvarande öde är resultatet av
handlingar som sträcker sig långt bakåt i tiden till tidigare liv.
Självbevarelsedriften och vår talang för dödande, ja, alla
onda tankar överhuvudtaget gentemot vår nästa, grundar sig
på egenskaper som utvecklats under vår vistelse i djurriket. I
den renodlade djurvärlden är dessa förmågor oumbärliga
dygder. För människan däremot har de blivit straffbara laster.
Vi är ännu inte frigjorda från djurrikets livsbetingelser.
I det nuvarande livet sår vi genom våra handlingar den säd
som blir det öde som vi i framtiden får skörda. Att verkn-
ingarna av handlingarna sträcker sig över flera liv har 
naturligtvis försvårat upptäckten av sambandet mellan sådd 
och skörd. För att se detta samband krävs att man blivit invigd 
i "det eviga". Då först uppenbaras Guds stora skapelseplan.
Endast i detta perspektiv blir alla kärleks- och livslagar, och
de härav betingade sambanden överblickbara. 
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Mellan besöken i den fysiska världens olika "klasser" upp-
ehåller vi oss i den andliga världen på "sommarlov". Men så
länge vi inte är färdigutbildade, som Guds avbild, är vi endast
på gästvisit. Vi återvänder till skolan till dess Guds rike blivit
en realitet. Detta är målet. Först när vårt medvetande är i 
samklang med de gudomliga kärlekslagarna kan vår djupaste 
längtan tillfredsställas - upplevelsen av ett lyckligt öde.

Kristus liknelser
Kristus framhävde det centrala i vårt förhållande till Gud
och medmänniskorna - så gjorde även Moses med de tio bu-
dorden.

Tredje Testamentets budskap avviker inte på någon punkt från 
Kristus lära eller från det som redan formulerats i Gamla Tes-
tamentet som alla lagars uppfyllande: "Du skall älska Herren 
din Gud, av allt ditt hjärta, av all din själ och av all din kraft"(24) 
samt "din nästa som dig själv". (25) När Kristus liknelser an-
vänds i denna introduktion beror det på att de är uttalade av 
ett moraliskt geni, av en människa med "odödlighetsmed-
vetande". De stämmer sinnet till kärlek och därmed till har-
moni med det eviga. Att de nu blivit förklarade av Martinus, 
underlättar inte bara förståelsen av liknelserna utan även 
förståelsen av Tredje Testamentets ideer. Martinus har emel-
lertid inte fått sina kosmiska kunskaper genom bibelstudium. 
Det finns ett stadium i utvecklingen där man inte behöver läsa 
sig till den högsta livsvisdomen. Detta stadium hade Kristus 
uppnått - så även Martinus. Om inte, hade det varit omöjligt 
för honom att skriva en fortsättning av Kristus mission. Hän-
visningarna till liknelserna har därför inte som syfte att ut-
tolka svaren på livsmysteriet.
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Tredje Testamentet är som kunskapskälla självständigt och
oberoende av tidigare testamenten. Att Bibelns tusenåriga 
ord och liknelser genom Tredje Testamentet blivit insatta i 
sitt verklighetssammanhang visar däremot att det finns ett 
utvecklingsstadium där det eviga och därmed Gud upplevs 
som ett faktum. Då det här på jorden endast funnits ett fåtal, 
helt eller delvis invigda personligheter, är det inte underligt 
att dessa fått ett enormt inflytande. Deras ord och gärningar 
har bevarats genom årtusenden och blivit till "heliga böcker". 
Genom att Bibelns profetior går i uppfyllelse ser vi att de vise 
samarbetar. De legitimerar fortsättningen genom att förutsäga
framtiden. 

Kristendomens första epok
Med endast ett jordeliv till förfogande blir kärlekens ideal
ouppnåeliga. Ingen människa blir i detta perspektiv fullkomlig, 
utom just Kristus. Alla andra föds och dör som syndare. För den 
troende människan är det självklart att livet inte upphör med 
döden och därför blir frågan om hur livet kommer att gestalta 
sig efter döden naturligtvis av största vikt. Då Gud anses vara 
upphov till allt gott och djävulen till allt ont formar sig det da-
gliga livet som en kamp mellan dessa två makter.Målet är att 
efter döden komma till Gud och paradiset. Om frälsningen, ett 
evigt liv i paradiset, helt betingades av de egna goda handlin-
garna skulle ingen av kvinna född uppnå frälsning. Alla, utom 
Kristus, föds och dör som sagt som syndare. Alla skulle hamna i 
den eviga elden. Därför har man antagit att korsfästelsen av den 
oskyldige och fullkomlige Kristus skett för att Gud därigenom 
skulle förlåta och fria "syndarna" från konsekvenserna av sina 
handlingar. Kristus roll var, antog man, att medla mellan Gud 
och människan, inte primärt att vara förebild och modell. 
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Genom blotta tron på Kristus oskyldiga lidande frälstes alla 
"syndarna". Porten till den eviga saligheten blev genom den 
magiska formeln: "dina synder är dig förlåtna" för alltid öpp-
nad! Syndens udd var därmed borttagen och sinnesfriden 
återvunnen. Genom de heliga sakramenten har den troende 
människan seklerna igenom fått syndernas förlåtelse, sinnes-
frid, och styrkts i tron om ett kommande liv i evig lycksali-
ghet. Allt tack vare Kristus oskyldiga död på korset! (26)

Evigt straff
Att på detta sätt få syndernas förlåtelse och bli hjälpt till
själsfrid har stora fördelar men också nackdelar. Frälsningsmålet 
blir lättåtkomligt men svagheten är att denna teori inte är fören-
lig med en logisk tankegång. Den är föga smickrande för Gud. 
Han visste i förväg, som den allvetare han är, att en väldig skara 
av hans skapade alster inte skulle kunna tro, vare sig på honom 
själv eller på Jesus. Ändå skapade han dessa. Varför? Till ett hel-
vetesstraff som skulle vara för evigt? Vad kan ett straff av detta 
fruktansvärda slag lära den dömde? Straffet upphör ju aldrig! 
Som ansvarig för syndarnas brister kunde Gud, om han så ön-
skat, valt att skapa dem annorlunda. Han vet resultaten i förväg, 
men ändå skapar han en väldig flock syndare vars öde blir att 
brinna för evigt. Han måste då finna behag i att så sker. Men en 
Gud som njuter av att se sina skapelser lida, kan inte vara kär-
leksfull eller rättvis då ett evigt straff för en timlig företeelse inte 
är rimligt. Som gisslan för syndarnas frisläppning kräver Gud att 
hans egen son oskyldigt skall lida korsfästelsens grymma död, 
för att låta nåd gå före rätt och fria de skyldiga! Det sunda kritis-
ka förnuftet måste naturligtvis göra halt här. Denna gudabild 
kan inte inspirera logiskt och humant tänkande människor!
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Kristendomens ointellektuella epok
Att problem och motsägelser av nämnda art inte kunnat
undvikas så länge alla fakta kring begreppet evigt liv ännu
inte upptäckts är ofrånkomligt. De flesta teologiska problem
beror på att man endast haft ett jordeliv att utgå ifrån när det
eviga livet och kärleksbudskapet skall förklaras.

Med ett flerlivsperspektiv, med utveckling och reinkarnation,
blir bilden av Kristus korsfästelse annorlunda. Genom sin för-
låtande inställning till bödlarna bevisade Kristus den moral-
iska nivå alla människor genom utveckling och reinkarnation
själva skall nå fram till. Med demonstrationen på korset visar 
han att han vet hur ödet skapas, nämligen uteslutande genom 
våra handlingar gentemot vår nästa. Därför visste inte hans 
bödlar vad de gjorde. De visste inte att de korsfäste sig själva. 
Det ondas orsak finns i vårt eget inre. Här måste det beseg-
ras och inte som så många tror genom att hata, förfölja och 
dräpa fienden i det yttre. Kristus påtog sig inte lidandet för 
våra synders skull. Varje människa är ansvarig för sina egna 
handlingar. Korsfästelsen skedde inte heller därför att en 
hämndgirig och blodtörstig Gud kräver en oskyldigs död för 
att därigenom låta nåd gå före rätt och fria de skyldiga. In-
gen kan skörda annat än vad de själva sår. Detta visste Kristus 
bättre än någon annan. Han visste också att denna insikt skulle 
demonstreras så tydligt att exemplet aldrig skulle komma att 
glömmas i mänsklighetens vidare historia. Att som Kristus förlåta 
sina bödlar är ju den enda logiska konsekvensen av en livssyn där 
ödet skapas av våra egna handlingar. Att inte förlåta är verkligen 
att inte veta vad man gör.  Alla är således under utveckling fram 
mot det stadium Kristus representerade. 
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Med denna modell visar det sig att det i absolut mening inte 
finns någon "synd" - endast okunnighet. Även det obehagliga 
eller onda är absolut nödvändigt. Då vi överlever varje erfar-
enhet, såväl ond som god, går inga erfarenheter till spillo. Allt 
blir till nytta i den stora kosmiska skapelseprocessen. I den 
eviga planen behövs allt och alla, ont och gott, i samma grad. 
Allt levande utvecklas och förvandlas, växer och mognar. Allt 
är sammanvävt; allt är stadier på en och samma väg och nöd-
vändiga steg i den eviga skapelseprocessen. 
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DEL3

DEN EVIGE GUDOMEN

En tänkt motsättning till verkligheten
Reinkarnation förutsätter att livet utspelas i två världar.
Övergången från den andliga till den fysiska världen är känd
under begreppet reinkarnation, som betyder "åter in i köttet".
Övergången från det fysiska till det andliga, saknar
motsvarande begrepp. Det existerar nämligen ingen död eller
slut på livets upplevelse. Döden, skriver Martinus, är "en
tänkt motsättning till verkligheten". Ordet borde därför tas
ur bruk då det beskriver något som inte existerar. Användan-
det av detta ord suggererar till en mörk och overklig livssyn.
Istället kan vi kalla dessa processer födelse 1 och födelse 2.
Om ett antal generationer kommer begreppet död och de
negativa känslor det associeras med att blekna och försvinna,
för att i framtiden, som ett musealt begrepp, påminna om en
svunnen tids övertro och vidskepelser. Allt enligt Tredje
Testamentet. 

Genom otaliga liv i den fysiska världen utvecklas vårt med-
vetande. I den andliga världen, mellan två inkarnationer, har
vi däremot semester. Här sker ingen utveckling av med-
vetandet. Här fylls vi med kraft och inspiration och rustas för
nya upplevelser på utvecklingens långa väg. Utvecklingen 
sker inte bara för vår egen skull. Livets upplevelse förutsätter 
växelverkan och behöver en omvärld att samspela med. Detta 
samspel har ett syfte också för andra än oss själva. Liksom vi 
påverkas av omvärlden påverkar vi också den. 
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Rent praktiskt måste alla levande varelsers växlande uppehåll 
i den andliga och den fysiska världen äga rum i något - i ett 
ordnat sammanhang. Det största sammanhang av alla är 
världsalltet i sin helhet. Reinkarnationsprocessen, eller kort 
och gott livets upplevelse, äger rum i Guds medvetande
och organism.

Gudomens kropp och själ
Djupast sett existerar det endast en levande varelse i tillvaron
- ett jag, en kropp och en själ. Genom de enskilda levande
varelsernas livsfunktioner, genom deras vandring - ut ur, in
i, till och från de fysiska och andliga världarna - upprätthåller
och förnyar Gud sitt medvetande och sin organism. Alla
deltar i den process som gör Guds medvetande fullkomligt.
Allt försiggår i Gud, " ..i honom är det som vi leva och röra
oss och äro till.. " (27) Detta innebär att alla levande väsen utgör 
ett slags celler i Gudomens medvetande och organism.
Övergångarna och växlingarna mellan den andliga och den
fysiska världen styrs genom en lagbunden kretsloppsfunktion.
Denna planmässiga process resulterar i att Guds andliga
och fysiska upplevelseceller oavbrutet förnyas och utbyts.
När de medvetandeceller som är ”permanent” hemmahörande
i den andliga världen uttömt livsupplevelsemöjligheterna här,
vandrar de åter in i Guds fysiska organism och får då betin-
gelser för fortsatt livsutveckling.

På väg och ständigt beredda att ersätta de avgående "med-
vetandecellerna" står en aldrig sinande ström av "nyutexamin-
erade" varelser, kosmiskt invigda i den fysiska världen. Guds 
medvetande bevaras därmed evigt fullkomligt. Det omvända 
sker i kretsloppets motsatta fas. Härifrån utvandrar en evigt 
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rinnande ström av medvetandeceller som blivit mätta på livet 
i den andliga världen. Genom den ständigt pågående "utvan-
dringen" från de andliga världarna bevaras Guds fysiska 
organism alltid harmonisk och väl fungerande. Kretsloppet är 
synkroniserat, i utvecklingsskalan från mörker till ljus saknas 
aldrig "gudasöner" i någon fas. Summan av alla individers 
eller gudasöners livsfunktioner betingar att Gudomen evigt 
har ett medvetande, som är allsmäktigt, allvetande och allkär-
leksfullt samt en allomfattande organism. Detta krävs om 
en världsordning skall kunna garanteras där huvudhåren är 
räknade och inte en sparv faller till jorden utan att det är vår 
gudomlige Faders vilja. Gud och gudason är för sin existens 
ömsesidigt lika beroende av varandra. (28) 

Gud och Gudasönerna
Några ord om terminologin. Då Tredje Testamentet är 
fortsättningen och avslutningen på Bibelns två testamenten 
kan det inte förvåna att ord som Gud och gudason används. 
En fortsättning på Bibeln utan Gud är svår, ja en omöjlig 
tanke. Gud är, med all respekt för profeternas insatser, Bi-
belns huvudrollsinnehavare. Profeterna kan inte vara annat än 
sändebud. Gud är synonym med världsalltet i sin helhet. Allt 
existerande är identiskt med Gud. Gudason är varje enskild 
individ, oberoende av kön - antingen den framträder som 
växt, djur eller människa - evig och oupplösligt förenad med 
Gud. En gudason definieras i Tredje Testamentet också som 
en livsenhet. Exempel härpå är ett organ, en cell, vi själva, lik-
som alla livsformer som tillhör växt- och djurriket. Även
makrokosmiska företeelser är livsenheter, som planeten vi
lever på, solsystem och vintergator. 
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Inga funktioner kan överhuvudtaget äga rum utan att de är 
kopplade till liv och därmed till en livsenhet. Kretslopps-
funktionen möjliggör att Gudomen alltid äger ett fullkomligt 
medvetande och en organism som omspänner det samlade 
världsalltet. För gudasönerna finns det såväl längre som ko-
rtare tidsperioder då de saknar kosmiskt medvetande och 
perioder då de saknar en fysisk organism. Förutom mellan 
två inkarnationer är organismen också överflödig under den 
långa sammanhängande period då det kosmiska medvetandet 
är färdigutvecklat och livsupplevelsen sker "permanent" i den 
andliga världen.

Skapandet av kosmiskt medvetande genom vår utveckling i
den fysiska världen, följd av den fulla upplevelsen av detta i
den andliga världen, är en resa genom Guds organism och
medvetande och utgör ett helt kosmiskt kretslopp. Då varje
kretslopp är ett led i en oändlig kedja av kretslopp beskrivs
denna i Tredje Testamentet som "det eviga spiralkretsloppet".
Först när ett utvecklingsavsnitt av denna dimension kan
överblickas, blir orden "se allt är mycket gott" i harmoni med
verkligheten. Då först blir kärlekens Gud ett vetenskapligt
faktum. För att uppnå det gudomliga medvetandet krävs
ofantligt lång tid. Vägen går genom oräkneliga återfödslar i
den fysiska världens olika riken: växtriket, djurriket, fram till
det nuvarande jordmänskliga utvecklingsstadiet och vidare
mot freds- eller gudsriket. När Gudsriket blivit en realitet är 
gudasönerna återförenade med sin Fader och återfödelsen i 
den fysiska världen upphör. Därefter börjar det verkliga livet, 
den medvetna samvaron med Gud. (29)
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Syndafallet
När vi är hemmahörande i den andliga världen är vi enligt
Bibeln "änglar" och kan inte göra något ont. Att det onda
kom in i världen berodde, enligt gammal tro, på att en ängel
låtit sig frestas och kommit på fall, och brutit mot kärlekens
lag. Djävulen är alltså en fallen ängel.

Alla inkarnerade är "fallna änglar". Vi lever här därför att
vi ännu inte har ett fullt utvecklat kärleksmedvetande. Då vi
inte lever i harmoni med livslagarna inkapslas medvetandet i
fysisk materia, vilket innebär en separation från Gud. Detta
är nödvändigt då harmonin mellan Guds och gudasonens
medvetande brutits. Det onda separeras från det goda. Men
denna förändring från ett liv i samklang med det goda till ett
liv i samklang med det motsatta är inget "syndafall" eller
utslag av ett fel i världsordningen. 

Utan mörkrets eller det så kallade ondas existens fanns inget
ljus, ingen kärlek - ja, ingen upplevelse överhuvudtaget! En
av Tredje Testamentets mest storslagna ideer är att det onda
inte är ont. Först med insikten om det så kallade ondas nöd-
vändighet kan Guds kärlek till fullo förstås. Mörkret är inte
djävulens påfund, det är okunnighetens symptom. Bara 
genom ett fullständigt rättfärdiggörande av mörkret kan Gud
återinträda på sin tron. Då livet överlever allt, berikas det
också av allt.
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Om att skiljas från och förenas med Gud
Livsupplevelsens eviga rytm är således en ständigt återkom-
mande förenings- och separationsprocess i förhållande till
Gud. Separation innebär en vandring bort från de andliga
världarna. Genom denna process bildas den fysiska organis-
men.

Evolutionsprocessen beskrivs i Tredje Testamentet som
medvetandets "inveckling i materia". Kulminationsupplevels-
en av denna resulterar i att vi blir "ett med materien". Separa-
tionen innebär en individualisering av medvetandet. Genom
koncentrationen på materien, istället för på det levande och
det andliga, upphör kontakten med livet utanför det egna ja-
get så småningom helt. Endast det egna jaget och den fysiska
behovstillfredsställelsen lockar då. Att uteslutande intressera
sig för det egna jagets behov är detsamma som egoism,
motsatsen till altruismen. Invecklingsprocessen och egoismen
är nödvändig för bevarandet av gudasonen som en suverän
och unik individ.

Förening med Gud innebär det motsatta. Den andliga upplev-
elsedimensionen stimuleras och växer, vilket resulterar i
att medvetandet gradvis "vecklas ut" ur materien. Utveckling
leder till medvetandets födelse och frigörelse från materien.
Vi förandligas och blir en cell i Guds medvetande. Med-
vetandet återförenas med helheten och vår nästas liv. Detta
blir identiskt med vårt eget liv. Denna organiska förening
med vår nästa var kraften och källan i den kärlek Kristus
manifesterade. Han vek inte undan inför korsfästelsen, för
han visste, att det krävdes ett bevis på den kärlek som förstår
och förlåter allt och alla.
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Växelverkan med den andliga världen
När vi sover befinner sig vår medvetna upplevelse av livet på
tankeplanet. Då vilar de fysiska sinnesorganen, och impulser-
na från de fysiska omgivningarna stängs ute. Organismens
livsfunktioner, hjärtats puls, andningen, matsmältningen osv,
regleras av automatiserade tankefunktioner. Dessa fungerar
utan medvetandets aktiva deltagande. Genom sömnens väl-
görande inverkan på den fysiska organismen vaknar vi utsöv-
da, styrkta och redo för en ny dags ansträngningar.
Om exempelvis en människa under hela sitt liv i genomsnitt
sover åtta timmar varje dygn, då befinner hon sig en tredje-
del av sitt fysiska liv i den andliga världen! Efter döden är vi 
uteslutande i den andliga världen, men denna värld är inte så 
främmande som många tror. Vare sig vi tror på en andlig
värld eller ej, så tränas varje människa ungefär en tredjedel av
sitt liv i konsten att kommunicera med varelser på det andliga
tillvaroplanet. 

Kontakten med den andliga världen
Att till varje pris försöka bevara livets upplevelse och undgå
döden är en urdrift. I djurriket, där den enes död är den
andres bröd, upplevs ofrånkomligt dödsångest. Ångestskriket
som djuret utlöser när de faller offer för ett starkare djur än-
drar inte angriparens inställning till sitt offer. Det utlöses ändå
automatiskt då livsfara hotar. Trots kapitulationen inför över-
makten ropar det på hjälp. Hjälpen som det påkallar finns 
dock inte på det fysiska planet. 

Ur djurets oartikulerade dödsskri utvecklas den funktion
som vi längre fram i utvecklingen känner igen som bön.
Bönen är en hänvändelse riktad mot den andliga världen. 
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I sitt slutstadium kommer bönen att utvecklas till en fullt 
medveten kontakt med den andliga världen. I princip är det 
alltså ingen skillnad mellan djurets ångestskri och bönen Fad-
er vår. I båda fallen handlar det om kommunikation med den 
andliga världen. Det som skiljer är endast de bedjandes and-
liga ålder. Djurets ångestskri utlöses av embryot till ett nytt
andligt organ. Färdigbildat, kommer detta att ge en direkt 
förbindelse med den andliga världen. Bönen blir då en öppen
kanal till Guds fullkomliga och allsmäktiga medvetande.
Kontakten med den andliga världen upphör aldrig. (30)

Kristus och det eviga spiralkretsloppet
Enligt Tredje Testmentet var Kristus medveten om det kos-
miska spiralkretsloppet och det lagbundna samspelet mellan 
ande och materia. Liknelsen om den förlorade sonen visar 
detta. Den förlorade sonen lämnade fadershuset, (31) och 
därmed den andliga världens livsform, som var i harmoni 
med livslagen: "...du skall älska din nästa såsom dig själv." (32)

Vägen bort från fadershuset gick från den andliga världen till 
den fysiska, där livslagen: "envar är sig själv närmast", gäller.
Arvet sonen fick med sig på resan var en andlig skaparförmå-
ga. Det permanenta uppehållet i de andliga världarna hade 
resulterat i att det fullkomliga tänkandet blivit en automatisk 
tankefunktion. Denna utgjorde startkapitalet, utvandringens 
förutsättning. Automatiken förbinder och bygger en bro mel-
lan den andliga och den fysiska världen - genom automatiken 
skapas den fysiska organismen. (33)
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Det berättas vidare hur sonen gick ett olyckligt öde till
mötes. Genom lidandet och förnedringen inträdde så smånin-
gom en sinnelagsändring, ödmjukheten infann sig. (34) Han
vände tillbaka till Fadern som kom honom omfamnande till
mötes och som sedan ställde till med stort gästabud.
Mänskligheten har i årtusenden genom religionerna vägletts
bort från den dräpande principen. Fadern kommer sin förlo-
rade son till mötes. Humanismens högsta ideal som profeter-
na har framhållit som ledstjärna, leder bort från lidande och
sorg. Vägen går således åter mot den andliga världen.
I den materialistiska och gudlösa inställningen till livet, där
inget annat än den fysiska materien existerar, är den förlorade
sonen så långt borta från det eviga livet som överhuvudtaget
är möjligt. Här härskar det döda över det levande. Evighetens 
livspanorama som var grunden för livet i den andliga världen, 
har på detta utvecklingsstadium begränsats till att endast om-
fatta en förgänglig fysisk organisms. Inte så konstigt att Fad-
ern sedan gladde sig över den förlorade sonens återkomst. 
"Ty denne min son var död, men han har fått liv igen, han 
var förlorad, men är återfunnen." (35) Den hemmavarande 
brodern blir vred och avundsjuk över glädjen och festen för 
den återvändande sonen, men det blir nu dennes tur att göra 
resan till främmande land för att rätt kunna förstå sin Faders 
storhet. Berättelsen återger på ett symboliskt sätt de viktigaste 
ingredienserna i det stora kosmiska kretsloppet: vägen bort 
från de andliga världarna, invecklingen i materien, utveckling 
ut ur materien och de andliga sinnesorganens återskapande.(36)
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Kosmiskt medvetande
Tankeautomatiken som befästs under vår långa vistelse i de
andliga världarna bygger i senare skeden automatiskt upp
vår fysiska organism. Samma sak sker med världsalltets eller
Guds organism. Kosmiskt medvetande "återanvänds" enligt
samma princip som sker med materien i det fysiska kretslop-
pet. Energi eller materia kan inte bli till intet vare sig i fysisk
eller andlig bemärkelse. "Automatiserat kosmiskt med-
vetande" är således den kraft som underhåller och förnyar det 
fysiska världsalltet, dvs jorden, solsystemet, vintergatorna i 
makrokosmos och organen, cellerna och ännu mindre livsen-
heter i mikrokosmos. 
Det finns ingen gräns för hur stor eller liten en organism kan 
vara. Vi skapar själva vår fysiska organism. Att vi idag inte är
medvetna om detta beror på att de tankar som betingar att vi
har en organism är av så gammalt datum att vi inte utan kon-
takt med evighetsdimensionen kan upptäcka sambandet.

Guds ande svävade över vattnet
Det berättas i Bibeln att "Guds ande svävade över vattnet." (37) Alla 
är på det klara med att det är vinden som sätter vågorna i rörelse. 
Vinden är en perfekt symbol för det osynliga medvetandet. Vin-
den ses indirekt genom verkningarna. Att Guds ande svävar 
över vattnet innebär att det bakom alla skeenden i den materiella 
världen finns ett medvetande som styr. Tredje Testamentets an-
alysområde är just vinden, eller medvetandet bakom den fysiska 
verkligheten. Tredje Testamentet dokumenterar livets och den 
eviga livsupplevelsens lagar, precis som den materiella vetenskapen 
beskriver den fysiska världens, materiens och rummets lagar.  Vi 
kan i Tredje Testamentet se att medvetandets lagbundna förvandling 
bygger på samma princip som den fysiska materiens omvandling.
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I mötet med den fysiska världen - som är ett resultat av tidig-
are perioders kosmiska medvetende omsatt till automatfunk-
tion - återskapas det nya kretsloppets kosmiska medvetandet. 
Att Guds ande svävar över vattnet betyder att världsalltet styrs 
av detta kosmiska medvetande.

Kosmiska symboler
För att underlätta studiet av den eviga världsbilden har Marti-
nus skapat ett kosmiskt symbolsystem som visualiserar den
orsaksvärld som betingar livets och världsalltets eviga ex-
istens. Symbolerna åskådliggör lagarna som visar att värld-
salltet är ett levande kosmos. Ödeslagen tex säger att all energi
som utgår från en vilken som helst levande varelse, alltid
vänder tillbaka till sin utgångspunkt. Symbolerna informerar
oss om eviga principer och livets lagbundna sammanhang.

Fadern, Sonen och Den Helige Ande
Genom kristendomens förkunnelse har Guds natur beskrivits som 
en treenighet, Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Treenighetens 
symbol är en liksidig triangel. Även i Tredje Testamentet används 
treenigheten och den liksidiga triangeln som symbol för Guds na-
tur. Dessutom används den som symbol för varje enskilds individs 
odödliga natur. Gud och gudason är i sin evighetsnatur identiskt 
lika. Annars skulle sonen inte kunna lära känna Fadern fullt ut 
och bli ett med honom. Treenigheten symboliserar Guds och alla 
levande varelsers odödliga natur och denna naturs högsta uttryck,
evigheten och oändligheten.  

Då denna obegränsade och eviga natur inte kan namnges kan 
den inte beskrivas med vare sig ord eller bild, den kan endast 
symboliseras. Guds natur utgör tre eviga principer eller orsaker.
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Det gudomliga något - X1

Det levande väsendets 
skaparförmåga - X2

Det skapade - X3
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 Symbolförklaring

TREENIGHETEN

Treenigheten är en princip med tre aspekter. Ingen av dessa
går att skilja från de andra utan att alla tre upphör att existera.
De har funnits i all evighet då allt som äger rum har sin grund 
i dessa principers inbördes samspel. Eftersom de uttrycker
oändligheten kan de inte namnges. De utgör tre eviga namn-
lösa "något som är" och uttrycker därmed kärnan i Guds 
natur. 

Det gudomliga något - Xl
Den första aspekten av Guds treeniga natur är skaparprincipen, 
det gudomliga något eller X1. Den personliga upplevelsen av 
denna realitet sker genom den process som i Tredje Testamentet 
kallas för "den stora födelsen". Martinus kosmiska invigning är 
ett exempel på en medveten kontakt med "det gudomliga något". 
Bibelns profeter, Kristus och lärjungarna är andra exempel. Alla 
humana religioner hämtar sin visdom från denna källa. Den 
gudomliga skaparprincipen är vår eviga oföränderliga innersta 
kärna, den fasta punkten, omkring vilket all skapelse och förän-
dring sker. Den är alla levande varelsers gemensamma eviga Jag 
och skaparprincip. Då skaparprincipen är upphov till allt som 
varit, är, och kommer att vara, är den såväl oändlig som evig. Den 
kan därför inte namnges. Vi konstaterar dock att skaparen exis-
terar. Ju mer högljutt vi förnekar honom desto tydligare bevisar vi 
just skaparens existens. Den är upphov till förnekelsen. Skaparen 
utgör "ett något som är" och mer kan det inte sägas om denna 
princip. Den utgör det gudomliga, det levande och upplevande i 
allt existerande.



42

De levande varelsernas skaparförmåga -X2
Skaparförmågan är en lika evig realitet som skaparen. Om
den inte alltid funnits, skulle den inte kunna uppstå. Alla
upplevelser är verkningar av skaparförmågan. Genom ska-
parförmågan delas det gudomliga Jaget skenbart i ett oändligt 
antal "kopior" - levande varelser. Lägger vi den violetta skivan 
över den vita cirkeln, ser vi det allomfattande eviga jaget 
framträda, dels genom en vit cirkel i mitten, dels genom de 
många små cirklarna i periferin. Den "ene" framträder som de 
"många". Gudomens odelbara oändliga Jag mångfaldiggörs, 
"kopieras" och framträder därmed som principen "de många" 
som livsenheter och individer, som växter, djur och männi-
skor eller kosmiskt uttryckt, som eviga gudasöner.

Det skapade - X3
Resultatet av de tidigare omtalade två eviga principerna är
Guds eviga medvetande och organism. Inte heller denna
princip kan namnges då den utgör en evigt rinnande flod av
timliga detaljer utan början eller slut. Alla skapade detaljer
kännetecknas av att de har början och slut, de är tids- och
rumsdimensionella och representerar därigenom den yttersta
motsatsen till skaparprincipen som är oföränderlig och
helt egenskapslös. Här står vi inför kontrasterna stillhet kontra
rörelse. Det skapade är rörelse, livets kännetecken, medan
skaparen är orsaken till rörelsen, den som upplever och
styr all rörelse.
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Sammanfattning
Dessa tre eviga principer utgör en oskiljbar enhet, en treeni-
ghet. De medför att världsalltet framträder som en evig lev-
ande varelse, den evige Gudomen. Den evige Gudomen och de 
evige gudasönerna har samma analys. I evighetsanalysen är de 
identiskt lika. Därför känner vi även Gud när vi lärt känna oss 
själva. Vi blir allvetande, allsmäktiga och allkärleksfulla. Annars 
skulle Gud inte kunna bevara sin fullkomlighet.
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Den eviga gudomen och de eviga gudasönerna
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Symbolförklaring  

 
DEN EVIGE GUDOMEN OCH DE  

EVIGA GUDASÖNERNA
Genomgången av den treeniga principen visade Gud och
gudasonens evighetsnatur. I symbolen ovan ser vi dessa tre
sammansatta till en helhet. Symbolen visar världsalltet som en 
organisk levande enhet.Genom alltet strålar skaparprincipen 
Xl, markerad med en vit skiva som symboliserar det eviga, 
alla gudasöners gemensamma jag. Denna princip omtalade 
Kristus som "Fader vår - som är i himmelen!" (38)

Den eviga skaparförmågan, den violetta skivan, gör att
Guds oändliga väsen framträder som "de många" dvs ett
oändligt antal evigt levande varelser, "gudasöner". Denna
relation, mellan Gud och gudason, kallade Kristus för en
Fader och son relation. Gud är gemensam Fader till alla
varelser. Den eviga skaparförmågan, X2, utgör således princi-
pen sonen eller "de många". De färgade fälten symboliserar
Guds medvetande och organism, X3, vilket motsvarar
begreppet "helig Ande". Medvetandet består av sex eviga
grundfunktioner som skapar underlag för sex tillvaroplan
eller riken. De levande varelsernas utveckling och förvandlig
genom dessa sex riken är liktydigt med upplevelsen av ett
kosmiskt spiralkretslopp. Mörkret och ljuset, dvs det onda
och det goda har inom detta utvecklingspanorama växelvis
kulminerat och varit latent.
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Röd färg - växtriket
"Så länge det finns en blomma kan minnet av en högre värld
ej plånas ut", säger Martinus. Växtriket, symboliserat med
den röda färgen, är det döende kosmiska medvetandet
omsatt till automatfunktion. Allt är i den fysiska världen
tankestyrt. Själsfunktioner som arbetar automatiskt utan
dagsmedveten viljekontroll, definieras i Tredje Testamentet
som instinkt. I växtriket återkommer medvetandet till den
fysiska världen efter att ha genomlevt de högsta världarnas
kulmination av kärlek och visdom. Upplevelseförmågan
befinner sig i växtriket på sitt mest elementära utvecklingssta-
dium, "aningsstadiet". Detta är själens fosterstadium.

Orange färg - djurriket
Nästa rike i den fysiska världen är djurriket. Övergångs-
former mellan växt och djur är den köttätande växten. 
Matsmältningssystemet, en mage, är under utveckling. Med 
denna extra energikälla kan växten efterhand frigöra sig från
beroendet av rotsystemet. Den kan börja ett rörligare och
mindre jordbundet liv! Det icke platsbundna livet kräver 
orienteringsorgan som syn och hörsel för anpassningen 
till omvärlden. Även könsstrukturen är under förvandling 
från tvåpoligt dubbelkön till specialiserade han- respektive 
honkönsvarelser. Djuren är genom evolutionen utvecklade 
och förvandlade växter. Symbolen visar att det orange fältet 
i sin första fas möter och går in i det röda. Detta visar oss att 
djurriket är en vidareutveckling av växtriket. I djurriket har 
medvetandet överförts från de andliga världarna till de fy-
siska i en sådan grad att livsupplevelsen blivit realistisk och 
dagsmedveten. Djuret upplever skillnad mellan kontrasterna 
behag och obehag.  
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Då organismerna, dvs upplevelseredskapen i djurriket, utgör 
föda för andra djur, blir tillvaron här en kamp på liv och död. 
Det handlar om angrepp och försvar. Utvecklingens sporre är 
makt och överlevnad. Endast den starke kan skydda sig och 
sin avkommas liv i kampen för tillvaron.Vi ser jordklotet plac-
erat i det orangefärgade fältets mittersta del med förtoning in 
mot det gula. Detta visar mänsklighetens position i den eviga 
planen. Människan är ett intellektualiserat djur. Det vi ser 
konkret och organiskt i djurriket, det finns även representerat 
i den jordiska människans mentalitet. Lögn och vilseledande 
tal är inget annat än en intellektualiserad form av djurets 
kamouflage. I djurriket är organismerna direkt anpassade till 
angrepps- och försvars-funktionerna. Människans organism 
är i detta avseende mer neutral men tankarnas syfte är lät-
tigenkännliga. Inga djur kan dock mäta sig med jordmännis-
kan när det gäller att skapa angrepps- och försvarssystem. På 
samma sätt som det finns ett övergångsstadium mellan växt- 
och djurriket finns det ett övergångsstadium mellan djurriket 
och det riktiga människoriket. Mötet mellan den orange och 
gula färgen visar att två diametralt motsatta mentala tillstånd 
- kärlek och hat - här står i direkt konfrontation. Djurriket är 
lidandets zon. Ur lidandet föds längtan efter en tillvaroform 
befriad från lidande. Via de humana världsreligionerna har 
mänskligheten genom många årtusenden vägletts bort från 
djurriket. Det stora utvecklingsmålet är att nå fram till det 
fullkomliga människoriket där djurens dräpande instinkter 
omvandlats till "Kristusmedvetande". Om ca. tre tusen år är 
den samlade mänskligheten framme vid stjärnan som sym-
boliserar det fullkomliga människoriket varvid all djurisk 
mentalitet är övervunnen. Julevangeliets löfte om fred på 
jorden och bland människorna ett välbehag, är då ett faktum.
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Det riktiga människoriket och de andliga världarna
Det riktiga människoriket symboliseras med gul färg. Dess
inledande epok utgör slutstationen på livet inkarnerad i den
fysiska världen. Här är jordens alla folk sedan länge förenade
i ett globalt världsrike. Här är nutidens ofullkomliga
pengasystem ett minne blott. Här lever ingen på den andres
bekostnad, alla är besjälade av att hjälpa och tjäna sin nästa
och inte som idag att tjäna på sin nästa! På detta utveck-
lingsstadium förvandlas gudasönerna till renodlade andliga
varelser. Man skall då inte längre födas av kvinna. Här sker
som dagliga företeelser det som Kristus demonstrerade vid
graven på tredje dagen efter korsfästelsen. Andliga varelser
synliggör sig ögonblickligen på det fysiska tillvaroplanet med
hjälp av kontrollerad tankekraft, dvs materialisation. När de
inte längre önskar framträda fysiskt upplöser de sina organis-
mer genom dematerialisation. På detta utvecklingsstadium
"tager man inte till äkta" då alla älskar alla. Vem skall man
under dessa förhållanden välja att gifta sig med?
I den fysiska världen utvecklas tankeförmågan. Här kulmin-
erar upplevelsen av kärlekens motsats. Här lär vi oss att
tänka. När medvetandet är färdigutvecklat och vi blivit färdig-
skapade i Guds avbild inkarnerar vi inte längre i den fysiska 
världen, förrän i nästa kosmiska kretslopp. Med det kosmiska 
medvetandets födelse blir vi permanenta invånare i Guds 
allsmäktiga, allvisa och allkärleksfulla medvetande.

De andliga världarnas permanenta invånare utgör en organi-
sk enhet som tillsammans bildar Guds primära medvetande.
Dessa världar befolkas av fullkomliga och ofelbara Kris-
tusväsen. De är Guds redskap för att styra allt skeende i de 
fysiska världarna. 
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De garanterar, att ingen inkarnerad får uppleva annat än det 
som är nödvändigt och i kontakt med kärlekslagarna, dvs de 
ombesörjer att alla får skörda vad de har sått. Alla permanenta 
invånare i Guds primära medvetande finner vi i den senare 
halvan av det riktiga människoriket (gul färg), visdomsriket 
(grön färg) samt den gudomliga världen (blå färg). Den an-
dliga världens riken är inte åtskilda på samma sätt som den 
fysiska världens olika riken. Här kan man fritt, efter behag, 
röra sig mellan de olika sfärerna. 

Indigo - salighetsriket
Med det eviga kretsloppets sjätte och sista rike har vi kommit
till salighetsriket. Detta avviker från de övriga fem genom att 
det gränsar direkt till ett nytt kosmiskt kretslopp. Här byggs en 
bro mellan den andliga och den fysiska världen. Härifrån sker 
övergången såväl till den fysiska världen som till ett nytt kosmiskt 
kretslopp. Karakteristiskt för detta rikes upplevelsesform är att 
den i allt är en minnesfunktion och därigenom utgör en helt pri-
vat inre värld. Här sker ingen växelverkan med andra varelser. Då 
upplevelserna sker genom minnet befinner sig gudasonen i ab-
solut ensamhet, precis som Gudomen i det oändliga världsalltet. 
I detta avseende liknar salighetsväsendet Gud som inte heller har 
andra att kommunicera med. För Gud existerar inget "utanför". 
Medvetandets hela kosmiska historia har i salighetsriket lagrats i 
en enorm databank, i gudasonens minne. Alla upplevelser - även 
de som i en avlägsen tid upplevdes som lidande - är fullkomligt 
lyckliga och njutningsfyllda. Allt är bearbetat och smält. Minne-
na har förädlats och blivit till strålande "guldkopior"! Allt upplevs 
från Gudomens perspektiv. I salighetsriket skänker Gud sin eviga 
gudason en kopia av sitt eget fullkomliga liv. Gudasonen ärnu en 
Gudom i sitt eget universum.
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Spiralkretsloppet
De eviga "gudasönernas" resa genom de fysiska och andliga
rikena medför att Guds medvetande och organism, alltid är
fullkomliga. Genom växtrikets dunkla aningsvärld, vidare
genom djurrikets bloddrypande kamp- och lidandevärld,
fram till vårt nuvarande utvecklingsstadium, där djävulsmed-
vetandet kulminerar, går den odödliga själens resa oförtrutet
vidare mot framtidsmålet, mot det ännu inte här på
jorden existerande riktiga människoriket där freden bor,
varefter - helt förandligad och tryggt vilande i Guds med-
vetande - resan styrs vidare inåt, bort från all yttre samvaro
med Gud, in i minnenas ensamma salighetsvärld rekapitule-
rande själens kosmiska resa, för att sedan, med mörkret och
kylan i annalkande, förbereda sig för ännu en resa genom
Guds organism och medvetande, således fortsättande i all
evighet.

Bibeln och "Guds ansikte"
Efter denna resa genom Guds medvetande och organism 
återvänder vi till Bibeln för att se om det finns beröringspunk-
ter. "Guds ansikte" beskrivs i Nya Testamentet på följande
sätt, "Herre: han som allena har odödlighet och bor i ett ljus
dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller
kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen." (39) Guds natur 
beskrivs som ljus - han bor i ett ljus. Det är tankeväckande
att "eld" nämns så ofta i samband med gudsupplevelser.
Eld och ljus hör naturligt samman. I Bibeln kan vi läsa om 
den eld som "brann i törnbusken" för Moses, den eld som 
förde Elias till himlen, den eld i vilken Jesus blev förklarad på 
berget, den eld, som visade sig över apostlarnas huvuden och 
senare omskapade Saulus till Paulus på vägen till Damaskus. 
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I Tredje Testamentet kan vi läsa om "det gyllene elddopet".
Gud beskrivs i Gamla Testamentet även som evig och 
allsmäktig. "Och Gud talade till Mose och sade till honom: 
"Jag är Herren. För Abraham, Isak och Jakob uppenbarade jag
mig såsom 'Gud den Allsmäktige' ... " (40) "Vart skall jag gå för 
din ande, och vart skall jag fly för ditt ansikte? Fore jag upp till 
himmelen, så är du där, och bäddade jag åt mig i dödsriket, 
se så är du ock där. Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde 
jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand 
leda mig och din högra hand fatta mig." (41) Guds natur är, som 
framgår av dessa citat, evig, oändlig och allsmäktig. Det är 
denna natur, dessa upphöjda egenskaper även vi kommer i 
kontakt med när vi lär känna vårt eget livs mysterium. När vi 
löser livsgåtan finner vi samtidigt Gud. När den invigde blir 
ett med Gud får han del av dessa egenskaper. Att bli till Guds 
avbild innebär verkligen att vi blir allsmäktiga och allvetande, 
annars är vi inte "ett med Gud". Efter att profeterna varit i 
direktkontakt med Guds eviga natur talar de inte längre av sig 
själva, dvs i eget intresse. De talar nu enbart i Guds namn, i 
helhetens och enhetens intresse. Det är den evige, själva all-
makten, som tagit boning i dem om vilken de därför vittnar.

Skaparen kan inte namnges
Evigheten och oändligheten existerar för den andligt födde
som den mest orubbliga realiteten av alla. Den kan inte 
beskrivas på annat sätt än genom konstaterandet att den utgör
"ett något som är"! Guds svar på Moses fråga om sitt namn
är helt i samklang med detta: "Säg att jag är den jag är". (42)
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Gud är. Guds högsta natur är namnlös. Gud är evig, oändlig
och obegränsad. Evigt liv är inte något vi får, vare sig av de 
vise eller ens av Gud! Evigt liv tilldelas oss inte som belön-
ing för vad vi gör eller inte gör. Evigt liv är något vi är. Det 
är en egenskap vi har och i all evighet haft, som vi tillika har 
gemensamt med Gud själv. Om Gud är allt existerande måste 
naturligtvis vi själva också vara en del av Gud. Evigheten är 
tidens Herre och Skapare! Evigheten och oändligheten är den 
boning i vilket allt skapat vilar. Alltet vilar i Gud.
 
Vi ser att beskrivningar av Guds högsta natur och egenskaper
formulerats och följt oss från kulturens gryning; vi finner dem 
redan i Gamla Testamentet.
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DEL 4

VÄRLDSSITUATIONEN I KOSMISKT
PERSPEKTIV

Profetiorna
Karakteristiskt för Bibeln och de vise är förutsägelser om
framtiden. Profeterna samarbetar. De förutser, leder och stöd-
jer utvecklingen. De är i harmoni med Guds plan. Gamla
Testamentet förutsade att Messias skulle komma. Kristi
födelse, liv och gärning var uppfyllelsen av dessa profetior.
Kristus förutsade att "Hjälparen, Sanningens Ande" skulle
komma. Tredje Testamentet är uppfyllelsen av denna profetia.
Likaså har det förutsagts att Gudsriket skall bli en realitet
på jorden. Förutsägelser baseras på de invigdas inblick i de 
eviga kärlekslagarna som styr allt skeende i såväl det yttre som 
det inre. Den tid vi befinner oss i har av de invigda beskrivits
som "de sista tiderna" eller "domedag". Domens dag betyder
det dräpande djuriska sinnelagets slutkamp och undergång
i människans medvetande. Djurmentaliteten är av utvecklin-
gens lag dömd till undergång. De vise har sett att det pågår 
en kamp i människans själ mellan det onda och det goda och 
att denna konflikt kulminerar "vid tidens ände". De har också 
varit införstådda med att självbevarelsedriften och egenkärle-
ken inte kan pratas bort utan måste utlevas. Därav förutsägel-
serna om "domedag".

Mänskligheten i konflikt med sig själv
Djurriket finns i vår själ som medfödda anlag. För att överleva
i djurriket gäller angrepp och försvar och den starkes rätt. 
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Äta eller ätas! Djurens dödande är inte onormalt eller ont, de 
dödar för födans och överlevnadens skul. Djur är nybörjare i 
dödandets konst jämfört med människan. I människan
kulminerar "dödskunnandet". Det har nått så svindlande
höjder att allt liv med bara några knapptryckningar
helt kan utplånas från denna annars så sköna planet. Männis-
kan dödar förutom djur också sin egen art - ja, till och
med sin egen avkomma! Hos oss är djurrikets livstema - med
angrepp och försvar, övervinnandet av fienden med styrka,
makt och list - överdådigt representerad. I oss har djurmen-
taliteten intellektualiserats. Bättre dråpmetoder än vad männi-
skan förfogar över finns inte. Mänskligheten befinner sig i ett 
dramatiskt övergångsstadium mellan djurriket och det riktiga 
människoriket, i djurrikets slutfas. Det är tydligt att profeter-
nas flera tusen år gamla förutsägelser går i uppfyllelse i vår tid. 
Kan man tänka sig en större kontrast till kärlekens milda och 
förlåtande natur än en allt ödeläggande atombomb? 

Kan man tänka sig något mer djävulskt än en neutronbomb, 
som utplånar liv, men sparar döda ting? Med denna metod vill 
man tillägna sig frukterna av andra människors arbete och flit, 
men tillintetgöra dem som skapat värdena. Skulle inte, på do-
mens dag, djävulen rasa med väldig makt? Därför är "djävuls-
medvetande" en adekvat benämning på människans utstud-
erade dräpande kunnande. Att säga att människans kapacitet 
på dödandets område är djurisk är en alltför svag karakteristik. 
Dödskrafterna människan härskar över är mångdubbelt större 
än så. Kulminationen av kärlekslagens överträdande förtjänar 
med rätta att kallas för djävulsmedvetande! Dråpskunnandet 
har utvecklats bortom gränsen för logik. Dödandet skyddar 
inte ens kortsiktigt angriparna, när det används med full kraft. 
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Långsiktigt - över flera liv - innebär dödandet av vår nästa 
enligt ödeslagen i själva verket självmord! Vilken nytta av vap-
enmakten återstår då? Det går inte att komma längre bort från 
Kristus uppmaning om att "sticka svärdet i skidan".

Domedag
De vise var förtrogna med framtiden och lagarna för med-
vetandets utveckling. Med domens dag menas en dag då våra
handlingar döms och det rättsliga efterspelet vinner laga
kraft. Sett i ett bibliskt sammanhang handlar det om kon-
sekvenserna av kärlekslagarnas överträdelse. Domens dag är
ett symboliskt uttryck och omfattar givetvis en längre tidspe-
riod än tolv timmar. De vise visste väl att goda ord inte förslår 
när det handlar om så svåra problem som att utveckla och 
förändra mentaliteten. I detta århundrade har "antikrist",
dvs den dräpande principen i människans medvetande,
nått sitt genistadium. Motsatsen till kristuskärleken och för-
låtandets princip kulminerar. Domens dag är ett faktum.
Genom de humana religionerna har mänskligheten vägletts
bort från djurrikets lag, dvs den starkes rätt. Genom dessa
har mänskligheten fått budet, "Du skall icke dräpa'', vilket
pekar mot en annan livsform än djurrikets. I djurriket kan
man inte upphöra med att dräpa. Uppmaningen att sticka
svärdet i skidan härstammar heller inte från djurrikets livssfär.
De tio budorden är djupast sett bara variationer av det
femte, "Du skall icke dräpa!" Dräpandets natur spelar på
hela skalan av nyanser, allt ifrån giftiga ord till mord, och så
länge det femte budet inte efterlevs befinner vi oss i djurriket.
Vad skall få mänskligheten att avstå från att använda sig av 
våld och makt i kampen för tillvaron? Humana föreskrifter
har funnits lika länge som de humana världsreligionerna!



55

Detta har inte hindrat att talangen att dräpa växt till dagens
svindlande dimensioner.

Nästakärlek skyddar bättre än vapen
Endast genom egna realistiska upplevelser och därav följande
erfarenheter kan den sinnelagsförändring komma till stånd
som leder till en bättre värld. Ingen kommer någonsin att
lyckas med att besegra fienden med vapenmakt! Att slå ihjäl
denne är ingen lösning eftersom man föds igen och de vapen
som tidigare förkortade fiendens liv snart kommer att riktas
mot den som utfört handlingen. Det är bara genom förlåtande
och vänskap som fienden kan besegras.

Vägen bort från krig
Kriget upphör inte förrän vi upptäckt dess verkliga orsak.
Ödet är en spegel. Vi skördar vad vi sår. Krigets orsak finns
i vårt inre, den bor i vårt hjärta och planeras i vår hjärna. För
att eliminera krigets orsak måste blicken vändas inåt. Här
kommer sökandet inte att bli förgäves. Vårt öde är resultatert
av våra egna handlingar. Är du missnöjd? Så då bara det
du själv önskar skörda! Rusta dig med tålamod och du kom-
mer garanterat att bli nöjd! Ge aldrig upp! Ingen lag är mer
pålitlig än ödeslagen. Världsalltet är ett kosmos där lag och
ordning härskar.

Kärleksförmågan föds ur lidandet
Det finns lyckligtvis en gräns för det ondas utveckling.
Ödeslagen garanterar att inga träd växer in i himlen. Att tro
att fienden kan besegras utanför en själv är skuggornas
kamp. Först när vi inte längre kan påföra vår nästa ens det
allra minsta lidande blir vi riktigt fria från det onda. 
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Det är lidandeserfarenheterna som är grundvalen för all 
humanism. Det är ur denna mylla kärleken får sin näring och 
kraft. Krigen avskaffar sig själva. Förmågan att göra det "onda" 
vissnar och dör till sist därför att alla skördar det ondas of-
rånkomliga konsekvens, dvs lidande. Ur lidandet spirar kris-
tuskärleken, den sanna nästakärleken.

© Martinus Institut 1981                                                                          martinus.dk
Det ofärdiga människoriket                            
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Symbolförklaring

DET OFULLKOMLIGA MÄNNISKORIKET

Symbolen ovan visar det nuvarande ofullkomliga jordiska
människoriket. Cirkeln symboliserar den samlade mänskli-
gheten och dess psyke. Cirkelns nedre del är orange och dess
övre tredjedel är gul. Detta talar om för oss att mänsklighetens
psyke är blandat - ett övergångsstadium mellan djur och
riktig människa.

Överst på symbolen ser vi en tolvuddad vit stjärna omgiven
av två lodräta gula och orange fält. Denna figur symboliserar
det som i Tredje Testamentet beskrivs under begreppet "värld-
såterlösningsprincipen". Denna andliga föräldraprincip
garanterar att mänskligheten alltid får nödvändig
gudomlig vägledning under utvecklingen från djur till riktig
människa. Vägledningen är naturligtvis anpassad till men-
talitetens olika utvecklingsstadier. Ju närmare djurriket, ju 
mer brutala och primitiva ideal - ju närmare det fullkomliga
människoriket, desto humanare och kärleksfullare ideal.
Gamla, Nya och Tredje Testamentet sorterar under denna
princip liksom övriga stora humana världsreligioner.
Det orangefärgade fältet symboliserar de primitiva och
dräpande religionerna, de gula fälten de humana världsreli-
gionerna. Det vita fältet symboliserar andlig vetenskap. Med
den andliga vetenskapen blir kärleksbudskapets harmoni med
verkligheten dokumenterad som fakta. Detta budskap kan
kontrolleras inte enbart genom studiet av Tredje Testamentets
kosmiska analyser, utan även genom livet självt.
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Det röda fältet inuti cirkeln är indelat i olika små och stora
fält, alla med en vit cirkel, i vilken vi ser en svart pil. De röda
fälten med sina vita cirklar inuti symboliserar nationer med
dess regeringar.

Liksom de enskilda individerna befinner sig nationerna på
olika utvecklingsstadier under förvandling från djur till män-
niska. På vilket utvecklingsstadium en nation befinner sig
har naturligtvis stor betydelse för relationerna till andra
nationer. Symbolen visar genom den orange delen av cirkeln 
att de flesta nationer ännu tillämpar djurrikets maktideal. 
Maktprincipen leder ofrånkomligt till konflikter och krig. 
Farligare "rovdjur" än de med moderna massförstörelsevapen 
rustade nationerna har aldrig funnits i jordens historia.
 
Då svärdets makt alltid enligt lagen om sådd och skörd förr
eller senare leder till olyckor och lidande för utövarna är det
lidandeserfarenheterna som är den viktigaste faktorn när det
gäller de djuriska maktidealens undergång. Övre delen av
cirkeln är inramad med gul färg vilket berättar för oss att en
del nationers psyken till en viss grad börjat vibrera i kontakt
med det godas högsta princip - Kristusmedvetandet. Lidande-
serfarenheterna har gjort sin nytta. Ansträngningarna för
att avskaffa allt det djuriska dödandet och krigandet tilltar
kraftigt med denna sinnelagsförändring. Skapandet av verklig
fred mellan jordens alla folk blir därmed i ordets verkliga
mening en hjärteangelägenhet. Mottagligheten för kärlekens
analys är inom denna sfär i starkt tilltagande. Här finns 
således den goda jorden för mottagandet av kärlekens veten-
skap. Och denna goda jordmån växer ofrånkomligt hela tiden.
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DEL 5

GUDSRIKETS REALISERANDE

Kosmisk livssyn
Så länge evigt liv inte på logiskt vis kan förbindas med det
dagliga livets upplevelser, befinner sig kärleksbudskapet i
utopiernas värld. Utan verklig kunskap om det eviga, utan
förståelse för att det nuvarande fysiska jordelivet blott är ett
ögonblick i en oändlig kedja av liv, kan meningen med detta
jordeliv aldrig förstås riktigt. Förstår vi inte ödeslagen - att
som vi sår får vi skörda - förstår vi inte vår egen roll vid vårt
ödes utformning, dvs att vi idag med våra handlingar skapar
vår egen framtid.
Tredje Testamentet visar att döden inte existerar. Döden är
födelse nr 2, en övergång från den fysiska världen till den
andliga världen. Födelse nr 1 är övergången från den andliga
till den fysiska världen. Döden är blott en tänkt motsättning
till verkligheten.
Tredje Testamentet förklarar varför vi lever i två världar. Det
är i den fysiska världen det sk onda kulminerar. Det är här
Gudomen förnyar sitt kosmiska medvetande. Endast i den
fysiska världen kan vi lära oss tänka och handla fullkomligt.
Här gör det ont att tänka fel, dvs att överträda kärlekslagarna.
Därför blir vi inte färdiga med den fysiska världen förrän
vi blivit fullkomliga! Först när alla blivit fullkomliga kan
världen omkring oss bli fullkomlig. Gudsriket måste bli en
realitet i fysisk materia innan vi kan övergå till att bli en
medvetandecell i Guds medvetande. 
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De många uppehållen i de andliga världarna, mellan de 
oräkneliga fysiska jordeliven, kan liknas vid semesteruppehåll 
eller vilopauser, där vi laddas med kraft och inspiration innan 
resan fortsätter genom de fysiska rikena.
Med upptäckten av odödligheten blir vi invigda i Guds
oändliga natur. Vi ser att hela tillvaron, ned i mikrokosmos
oändligheter och upp i makrokosmos likaså oändliga vidder,
sammanvävs till en allomfattande helhet, den Evige Gudo-
men. Gudomens högsta natur är evighet och oändlighet. Allt i 
skapelsen genomstrålas av den oändliges allt genomträngande
kärlek.
Tredje Testamentet visar att det eviga livets dagar och nätter
formar sig som ett spiralkretslopp utan början eller slut.
Inom ett enskilt kretslopp upplevs kulmination av såväl ont
som gott. Efter ett fullbordat kretslopp, ett kosmiskt dygn,
följer ett nytt dygn, varefter en ny variation av det eviga livste-
mat följer. Allt liv deltar i det kosmiska spiralkretsloppets
lagbundna förvandling och utveckling.
Tredje Testamentet visar att de gudomliga kärlekslagarna
garanterar att det i varje ögonblick råder en fullkomlig kon-
troll av skeendet i Guds skaparverk. Ingen kan - sett utifrån
den gudomliga planen - vare sig göra orätt eller lida orätt.
Allt är ett led i en fullkomlig plan genom vilken den Evige
Gudomen fulländar alla levande varelser till sin avbild. Allt
är verkligen, sett med Guds ögon, "mycket gott"!
I jämförelse med andra varelser upplever ingen varken mer
eller mindre lidande eller mer eller mindre lycka. Alla måste
invigas i mörkret för att kunna uppleva ljuset. Vi måste alla,
utan undantag, uppleva ofullkomlighetens alla stadier. Men
vi kommer också alla, utan undantag, att bli fullkomliga, bli
ett med Gud och finna vägen hem till Guds rike !
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Gudsrikets realiserande
Tredje Testamentet analyserar vägen mot Gudsrikets förverk-
ligande. I Livets Bog I, kapitel 4, under rubriken "Ett
internationellt världsrike under skapelse" sammanfattas i tolv
punkter vägen mot ljuset, dvs mänsklighetens befrielse ur
krigets och lidandets mörka zoner. Dessa tolv punkter återges 
här med kommentarer. Mänsklighetens mentala förvandling 
i human riktning är, enligt Tredje Testamentet, på intet sätt ut-
tryck för ett naivt önsketänkande, utan en obönhörlig följd av 
livets eviga kärlekslagar.

1. Osjälviskhetens seger över själviskheten på alla områden.
Gemenskapsintressets seger över privatintresset.
Alla levande varelser är odödliga och förenade med Gudo-
mens obegränsade jag. Allt vi gör, gör vi mot Gud. Allt vi
gör mot Gud gör vi mot oss själva. Osjälviskheten är i harmo-
ni med vårt jags högsta natur. Vårt jag är liksom Gudomens
jag, evigt och obegränsat. Osjälviskhet är därför det
mentala tillstånd i vilket vi är i den högsta harmoni med oss
själva och Gud. Vi är ett!

2. Skapandet av en internationell demokratisk världsstyrelse.
Det krävs ett internationellt organ för att praktiskt realisera
osjälviskheten och gemenskapsintresset i global skala. Det
krävs ett "huvud" på världssamhällets kropp eller sagt med
andra ord, en världsregering. En internationell demokratisk
världsstyrelse är en naturlig vidareutveckling av den samhöri-
ghetskänsla som varit grunden för människors förening till
nationer. Gemenskapskänslan kommer inte bara att lyftas till
global nivå, utan till kosmisk. Den globala samhörighet-
skänslan har redan antagit fast form. 
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Förenta Nationerna är embryot till en kommande värld-
sregering. Genom den tekniska utvecklingen är världen redan 
internationaliserad. Tekniken har sammanlänkat världen 
praktiskt. Internationalism är detsamma som nationernas 
osjälviskhet, nationalism är detsamma som nationernas 
själviskhet. Utan osjälviskhet som förenande kraft mellan 
jordens nationer och folk, ingen fred och harmoni. Här gäller 
samma villkor som under punkt 1 - osjälviskhetens seger! An-
nars härskar kaos, krig och lidande!

3. Alla länders avrustning till förmån för upprättandet
av en internationell, opartisk världspolis.
Mänsklighetens humanisering är som sagt en konsekvens
av livets eviga lagar. Då vi alla får skörda vad vi sår, kommer
det lidande vi påför vår nästa att bli vårt eget kommande öde.
Gör vi gott skapar vi en ljus framtid. Nationernas öde styrs
av samma lagar som individernas. Nationerna kommer också
att lära sig att "sticka svärdet i skidan". Alla jordens folk
måste skyddas mot fysiskt våld och övergrepp. Inom nation-
erna behöver den enskilda individen normalt inte beväpna
sig till tänderna för att känna sig fysiskt trygg. I utvecklade
nationer finns en polismyndighet, vars uppgift är att skydda
individen mot övergrepp. Här överlåter individen frivilligt
rätten att använda fysisk vapenmakt, till en folklig, demok-
ratiskt kontrollerad, rättslig myndighet. Att risken för
fysiskt våld minskar när tillgången till "svärd" minskar eller
upphör är uppenbart. Med genomförandet av nationell 
avrustning till fördel för upprättandet av en internationell
opartisk världspolis kommer mänskligheten att frigöra enor-
ma ekonomiska resurser. Dessa medel, använda i det godas
tjänst, gör freden varaktigare och säkrare än någon nationell
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här någonsin förmått. Maktens enda värdiga innehavare är
rätten. Garantin av världsfreden kräver en internationell,
opartisk världspolis. I takt med att mänskligheten blir med-
veten om den i Tredje Testamentet påvisade kosmiska livssyn-
en kommer detta steg mot Gudsrikets realiserande att kraftigt
påskyndas.

4. Upprättandet av ett internationellt, öppet - inte hemligt
- högsta lag- och rättsväsen, sammansatt av vetenskapens
yppersta representanter på såväl andliga som materiella
områden, vilka kan vara kvalificerade att skilja mellan "ab-
norma handlingar" och "förbrytelser" och som känner utveck-
lingens gång och tillvarons eviga lagar och därmed utgör
en garanti för absolut rätt och rättvisa för allt och alla.
I djurriket är makt lika med rätt. I det riktiga människoriket
gäller det motsatta, rätt är lika med makt. Ett lag och rättssys-
tems enda men stora uppgift är att göra rätt till makt. Skall en 
global fred säkras är det nödvändigt att rättsväsendets
maktbefogenheter också får global omfattning. Embryot
till detta lag- och rättssystem är Internationella domstolen
i Haag. För att rättssystemet skall kunna fullgöra sina viktiga 
uppgifter måste de bestå av högsta kompetens på såväl andliga
som materiella kunskapsområden. På det andliga området
innebär detta att Kristusmedvetandet regerar i livets alla olika
situationer. Då alla på denna nivå endast önskar göra det
goda, finns inget behov av att hemlighålla tankarna för dessa
syften. Allt sker öppet.
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5. Avskaffandet av privat äganderätt till värdena till förmån
för världsstatens övertagande av dessa värden.
Då mänsklighetens utveckling gör att Kristusmedvetandet
föds i alla jordiska människor, behöver denna punkt inte låta
så avskräckande kommunistisk som den säkert rent omedel-
bart gör för många. Kristus sade som bekant att "det är salig-
are att ge än att ta". Vad blir konsekvensen av en livshållning
där alla ger och ingen tar? Medför inte en gåvokultur
som den Kristus förespråkade att den privata äganderätten
blir meningslös! Genom osjälviskhetens mentala våglängd
får alla tilldelat sig hela världen som en kärleksgåva! Ingen
rikedom baserad på privatintressen och tagandets princip
kan någonsin mäta sig med den rikedom som uppstår på kär-
lekens grund. Med kärlekens och givandets metod blir man
inte enbart rik på död materia, utan viktigast av allt, man blir
omgiven av enbart kärleksfulla människor!

6. Avskaffandet av pengar till förmån för införandet av
individens personligt presterade arbete som enda betalnings-
värde samt kvitto härför som enda betalningsmedel
för samma individ.
Metoden att mäta arbetets värde är ännu inom det jordmän-
skliga samhällssystemet i hög grad underlagd djurrikets
lag. En prissättning baserad på den nu för tiden så populära
"marknadens lag" utgör inget annat än tillämpningen av den
starkes rätt. Om efterfrågan på en vara är stor trissas priset
upp. Om den är svag sjunker priset. När det är säljarens 
marknad höjs priserna. När det är köparnas marknad tvingas 
priserna ned. Att priser på detta sätt går upp och ned speglar
styrkeförhållandet mellan köparen och säljaren. Den starkare
parten dikterar villkoren. Vi befinner oss således i djurrikets
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djungelvärld. Denna metod kan inte användas i kärlekens 
rike. Den sanna källan till all rikedom är den mänskliga ska-
parförmågan. Världssamhällets samlade rikedom är ett resul-
tat av den mänskliga skaparförmågan. Den är ett resultat av
arbete. Den fullkomliga, gudomliga handels- eller bytesprinci-
pen säger att man byter samma värde mot samma värde.
Där denna princip tillämpas blir byteshandeln lika berikande
för båda parterna, såväl köparen som säljaren. Pengar som
betalningsmedel kommer att försvinna och ersättas med
arbetstid och arbetskvitto.

I takt med en ökad förståelse av ödeslagen och dess funktion
över flera jordeliv kommer "vinstintresset", detta att få
någonting för ingenting, att bli omodernt och försvinna.
Livsförnödenheterna kommer att bli billiga och av högsta
kvalitet då kärlek och omtanke om ens nästa är en betydligt
bättre motiveringsfaktor för helhetens väl än egen vinning.
De eviga lagarna omskapar ofrånkomligt djuret till människa.
Därmed upphör själviskheten och ersätts av sin motsats.

7. Upprättandet av en för hela världsstaten gemensam
barndoms-, ålderdoms- och sjukdomsfond, grundad på
avdrag från arbetskvittona.
Målet för all produktion i världsstaten blir att på bästa
tänkbara sätt tillfredsställa mänsklighetens olika behov, lik-
som att optimalt utveckla individens skapande talang. Arbetet
befrias från bismaken av träldom. Ingen skall betala mer
än den exakta kostnaden för det egna livsuppehållet. Ingen
lever på den andres bekostnad. Alla är fria. Alla arbetar med
sina hobbies. Där intresset och lusten finns, där är också
utvecklingsmöjligheterna av den skapande talangen störst.
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Att med hela sin själ få ägna sig åt uppgifter som har ens fulla
intresse är naturligtvis kolossalt sunt för såväl kropp som
själ. Under den aktiva tiden av vår fysiska inkarnation, betalar
vi till världssamhället kostnaden för barndoms-, ålderdoms-
och sjukdomsperioderna, situationer i livet då betalnings-
förmågan av naturliga orsaker är försvagad. Pengar har ersatts 
av arbetskvitton, som utifrån vetenskapliga beräkningar
av världssamhällets samlade ekonomiska situation ger varje
enskild arbetsinsats dess rätta värde, med avseende på såväl
tidsåtgång som konsumtionskraft.

8. Utnyttjandet av maskinerna för att förkorta den materiella
arbetstiden - till förmån för studiedagar och andlig forskning.
Förbannelsen "i ditt ansiktes svett skall du äta ditt bröd"
kommer att upphävas. Robotar och maskiner befriar männis-
kan från det hårda slitet. När de väl spelat ut sin roll som
"vinstmaskiner" kommer de att få en ännu viktigare och långt
mer lyckobringande roll för människorna. Som medel i det
godas tjänst, kommer de att frigöra nödvändig tid - fri tid -
för andlig, vetenskaplig, konstnärlig och praktisk utveckling
av den mänskliga skaparförmågan. Privatintressets ägande av
den jordiska mänsklighetens produktionskrafter kommer att
leda till det globala hushållningssystemets kollaps. Fullt i
enlighet med de eviga kärlekslagarna leder själviskhet alltid 
till olycka, lidande och kaos.

9. Avskaffandet av all våldspolitik och alla blodsutgjutelser.
Världssamhällets uppgift blir att så det goda, inte det onda.
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10. Avskaffandet av tortyr, prygel- och dödsstraff - till förmån 
för välbetänkta internerings- och uppfostringsåtgärder.
Att dessa brutala företeelser inte hör framtiden till torde
vara en självklarhet mot bakgrund av en kosmisk livssyn.
Varför döda någon som inte kan dö? Våld, tortyr och prygel
ägnar sig inte särskilt väl som metoder att skapa intellektuell
och human utveckling, och har väl heller aldrig av metoder-
nas förespråkare varit avsedda för dessa syften. I framtiden
kommer man att förstå att man inte skall straffa någon därför
att denne andligt sett är yngre.

11. Utveckling av vegetariska näringsmedel, god hygien
och kroppsvård, sunda och ljusa bostadsförhållanden.
På vår långa väg bort från den materiella världen och in i
den andliga, genom oräkneliga inkarnationer, vänjer vi oss
gradvis av med att upprätthålla våra liv på den dräpande 
principens grund. Då djuren är mer invecklade i den fysiska
materien, och på ett mer detaljerat sätt upplever smärta och
lidande än vad växterna ännu gör, är det mest i kontakt med
kärlekslagarna att hämta födan från växtriket. Växterna lider
inte av att dödas och ätas.

12. Utveckling av andlig frihet, tolerans, humanitet och kärlek 
till alla levande väsen, till människor och djur, till växter och 
mineral.
Den fullkomliga kärleken beskrivs i Tredje Testamentet
som allkärlek. Denna obegränsade intellektualiserade sympa-
tikänsla är identisk med den kärlek som Gudomen utstrålar
genom alltet. Att sympatin omfattar växter är lätt att förstå
då de både är nyttiga och vackra, men även mineralvärlden är
en livsform förutan vilket världsalltet inte kan bestå. 
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Mineralvärlden utstrålar även den en betagande skönhet.
Tredje Testamentets slutord om dessa tolv punkter:
"Att vara i samklang med dessa energier eller dessa tolv punk-
ter betyder alltså att vara i harmoni med den gudomliga 
världsplanen, att vara en stimulerande faktor vid skapandet 
av världsfreden på jorden. Det är för varje jordmänniska den 
snabbaste vägen till den 'stora födelsen', dvs till uppnåendet av 
en förklarad tillvaro. Att gå emot dessa punkter eller energier 
betyder däremot att vara i disharmoni med världsenergierna, 
att vara emot kärnan i världsreligionerna, det innebär att man 
är en hämsko på mänsklighetens befrielse ur krigets och lidan-
dets mörka zoner, varigenom man även undergräver sin
egen absoluta lycka." (43)

Tredje Testamentets första del, Livets Bog I, utkom år 1932.
Fjärde kapitlet i denna del, som här citeras, skrevs således på
tjugotalet mellan första och andra världskriget. Då var radion
en teknisk sensation. I dag är vi inne i informationssamhället,
och globaliseringsprocessen är så långt framskriden att alla 
snart kan se utvecklingstendensen. Här följer slutorden i detta 
kapitel:
"De stora händelser som i detta århundrade sätter sin 
prägel på världen är alltså tecken på den jordiska män-
sklighetens omskapande från töckentillstånd till en solljus 
tillvaro; de betecknar djurrikets dödskamp i den jordmän-
skliga samhällskroppen; de innebär det kosmiska män-
niskorikets begynnande insteg på jorden. Att denna väl-
diga omskapelse inte kunnat ske alldeles oblodigt är helt 
naturligt, så länge den ännu är liktydig med en strid som 
förs inom ett område, där hat, hämnd och självförsvar 
kämpar mot träldom,hamstring och snikenhet. 
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Ett slagfält, där sådana energier står i motsättning till varan-
dra, måste fyllas av lik. Men över dessa lik uppstår världen i en 
ny, förklarad gestalt, och jorden blir en vibration av förnuft och 
kärlek, en harmoni av intuition och salighet." (44)

Mänsklighetens andliga förening
Den materiella vetenskapen har gjort människan till herre
över materien. Men denna överlägsenhet kommer inte att bli
till verklig nytta och glädje om den inte förenas med en lika
vetenskaplig insikt om livets och det mänskliga psykets
natur. Att endast förena mänskligheten materiellt, men inte
andligt, låter sig inte göra. Föreningsprocessen är redan så
långt framskriden att jordens nationer och folk i materiellt
och ekonomiskt avseende blivit beroende av varandra. Saknas
inbördes kärlek leder det ständigt växande beroendeförhållan-
det mellan världens nationer till krig, kriser och konflikter
och inte till fred, lycka och välstånd. Mänskligheten måste
även i andligt avseende förenas för att bli till en hjord och en
herde. Denna uppgifts lösning kräver en kosmisk livssyn. Så
länge livsförståelsen inte kommit längre än till uppfattningar
som att "när man är död så är man död" eller "vi lever bara
en gång", kan mänsklighetens andliga kurs aldrig ledas in i
banor där budet älska din nästa som dig själv blir till praktisk
verklighet. Det behövs en kosmisk livssyn.

Den materiella vetenskapens begränsning
När en olycklig förälder sörjer ett barns bortgång, vilka 
svar och vilken tröst förmår då den materiella vetenska-
pen ge? Vilken tröst finns att hämta i det faktum att barnet 
vägde och mätte si eller så mycket? 



70

Att det bestod av si eller så många större eller mindre delar, el-
ler organ som samverkar på olika sinnrika kemiska sätt?
Den materiella vetenskapen är oförmögen att svara på de
eviga frågorna "Varifrån kommer vi?" och "Varthän går vi?"
Denna omständighet förringar på intet sätt det materiella
vetandets betydelse på det rent materiella området. Men 
denna kunskap är ett tveeggat svärd. Används den i det godas
tjänst kan den materiella nöden med lätthet elimineras i 
världen, används den i det ondas tjänst fullt ut - ja, då inträder
"domedagen". Men i det materiella vetandet finns inget att
hämta som vägleder i moral, inget som garanterar att den
ständigt växande kunskapen mänskligheten tillägnat sig
används i det godas tjänst. Vilket enormt behov finns det inte
av kärlekens vetenskap!

Jordens folk och nationer är beroende av varandra
Föreningen av mänskligheten till ett globalt fredsrike pågår
med väldig fart. Utvecklingen kan inte stoppas, den är en
konsekvens av livets eviga lagar. Därför har slutmålet kunnat
förutsägas. Den drivande kraften i den materiella förening-
sprocessen är den materiella vetenskapens snabba utveckling
och spridning. Med teknikens hjälp har avstånden och 
jordens krafter övervunnits. Det finns inte längre några 
praktiska hinder för gränslös kommunikation. Förmågan 
att producera nyttigheter i gigantiska volymer, med mini-
mal insats av mänsklig arbetskraft, till minimala kostnader, 
men med enorma vinster, visar sig vara den oemotståndliga 
morot som inspirerar företagsamheten att låta sina verksam-
heter växa till global omfattning. Beroendeförhållandet har 
nått dithän att om delar av systemet kollapsar skapar detta 
negativa bieffekter i hela systemet. 
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Men de globala kriserna bevisar just att föreningen redan 
är ett faktum. Ju mer den materiella utvecklingen integrerar 
jordens människor i ett internationellt hushållningssystem, 
desto fler religioner, kulturer, och politiska uppfattningar 
kommer därmed i beröring med varandra. Hur skall sam-
mansmältningen av alla olika kulturer och värderingar gå till? 
Vad skall få alla att sträva mot ett gemensamt mål?

Vetenskap är tankekontroll
Ja, här kan vi lära av den materiella vetenskapen. Vetenskap är
egentligen inget annat än tankekontroll, vars syfte är att skilja
sant från falskt. Sanningssökandet har således resulterat i
det vi känner till under begreppet vetenskap. När en tanke
väl etablerat sig som "vetenskaplig" inträder normalt en stabi-
litet i tankeoperationen. Facit blir detsamma gång på gång
oberoende av vem som gör uträkningen. Två plus två blir fyra 
varje gång, utan hänsyn till om den räknande är jude, kristen, 
muslim, hindu, buddist, troende eller icke troende.

Tankens vetenskapliggörande innebär att när vi lärt oss
problemuppställningen och uträkningsmetoden så kommer
alla alltid att komma till samma slutfacit. Det krävs en analys,
en vetenskap om kärlekens kontakt med verkligheten
för att på samma sätt skapa tankestabilitet på det andliga
området. Att mänskligheten varit framgångsrik i sanningssö-
kandet vittnar den materiella vetenskapen om. Men den kan 
ännu inte "frälsa" mänskligheten från allt det onda.
Den kan inte ensam förena alla människor till "en hjord
och en herde". Men den är tveklöst den friska sjöluften i
närheten av havet, det omisskännliga tecknet på mänskli-
ghetens andliga uppvaknande.
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Efter mörker följer ljus
Det av Kristus förutsagda Gudsriket skapas inte med hjälp
av diktatur och yttre makt utan växer organiskt fram inifrån.
Det är ett ofrånkomligt stadium i vår eviga utveckling som vi
alla får uppleva! Livets väg är densamma för alla. De eviga
lagarna gagnar alla lika mycket.

Profeter och vismän är banbrytare, äldre bröder i utveck-
lingen. De representerar med hela sin personlighet framtiden,
synliggjord i nuet. De pekar mot målet. De är framtiden
på samma sätt som föräldrar är i förhållande till sina barn. I
profeternas fall handlar det bara om längre tidsperspektiv.
Men till vilken nytta vore de vises exempel om inte alla nådde
målet? Kristus sade som bekant: "Mitt rike är icke av denna
världen". Men budskapet var entydigt, det kommer att bli en
realitet. Alla jordens folk kommer att förenas i ett globalt
världsrike. Vilken annan längtan kan uppstå i människans
själ, efter "domedagens" lidande, efter kulminationen av över-
trädelsen av kärlekens lagar, än en brinnande längtan efter
motsatsen? För den invigde är det ofrånkomligt att efter
mörker följer ljus.

Verklighet som kärlek
Kärlek kan inte bli till vetenskap om verkligheten inte är kärlek. 
Finns det något som talar för att dessa begrepp kan förenas? Ja, 
förutom det som tidigare sagts vittnar naturen om sig själv när 
vi studerar den. För att se kärleken i naturen krävs att vi kan 
överblicka skapelseprocesserna. Överblicken får vi organiskt 
tillgång till när vi blir invigda i det eviga. Men vi kan redan nu 
lära oss skilja mellan färdiga och ofärdiga resultat. 
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Allt i naturen som är färdigskapat är till glädje och välsignelse 
för omgivningen, för levande varelser. Vår fysiska organism 
är ett resultat av naturens skapelseprocess. Med vår organism 
kan vi se, höra, lukta, smaka, känna och tänka. Är detta inte 
en kolossal fördel för oss? Är vår organism inte en underbar 
gåva från naturen? Är den inte logisk? Är inte alla de funk-
tioner som tillsammans resulterar i det geniala upplevelsered-
skap vi kallar en fysisk organism uttryck för kärlek? Har inte 
den sköna planet vi idag lever på förvandlats från ett glödande 
eldhav till en Noaks ark, dvs en boning för ett myller av olika 
livsformer, växter såväl som djur? Vad skall man säga om 
denna prestation? Visst finns det spår av visdom och kärlek i 
detta förvandlingsnummer. Det som kvalificerar människor 
till att inneha titlar som professor, doktor och liknande är just 
studiet av naturens skapelseprocesser.

Då studiet av naturen gör den studerande vis, kan
slutsatsen att själva källan till visdomen är ovis inte vara
logisk. I naturen finns allt vi behöver för vår fysiska existens:
föda, ljus, luft, vatten och mer därtill. När en kärleksfull fader
eller moder skaffar livsförnödenheter till sina barn ser vi lätt
att det är uttryck för kärlek. Men naturen gör samma sak för
sina barn, för alla levande varelser.

Kärlekens vetenskap
Vi har sett att profetiorna går i uppfyllelse. Vi har sett att
Gudsrikets realiserande pågår oförtrutet. Syftet med varje
vibration eller rörelse i den fysiska världen är att skapa med-
vetande i levande varelser. Alla blir fullkomliga. Ingen kan
skiljas från samvaron med Gud, alla undervisas och utvecklas,
all mentalitet stäms med tiden i harmoni. 
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Vi lär oss göra Guds vilja och våra liv blir fullkomliga. Män-
skligheten förenas till en hjord och en herde. Detta mål bev-
isade Kristus med sitt liv och gärning, och vi kommer alla att 
uppnå detta mål. Ett internationellt världsrike där fred och 
lycka bor föds i dessa tider på jorden, hur märkligt detta än 
låter idag! Verklighetens kärlekstruktur garanterar detta full-
ändade slutresultat.

© Martinus Institut 1981                                                                          martinus.dk
 
Det kommande fullkomliga människoriket



75

Symbolförklaring

DET KOMMANDE FULLKOMLIGA
MÄNNISKORIKET

Symbolen ovan visar framtiden, resultatet av mänsklighetens
fortsatta mentala utveckling här på jorden. Den har konstru-
erats enligt samma ide som symbolen över det ofullkomliga
människoriket. Vi känner igen världsåterlösningsprincipen,
symboliserad med de tre lodräta vita, gula och orange fälten.
Den sista hjälpinsatsen, kärlekens vetenskapliggörande, bildar
här bakgrund åt den stora gulgröna cirkeln, vilket betyder
att mänsklighetens psyke bringats i såväl praktisk som teor-
etisk överensstämmelse med kärlekslagarna.
Inuti den stora gröna cirkeln lyser en gul sol, och i strålarna
från denna återser vi de enskilda nationerna med sina
regeringar, symboliserade med de vita små cirklarna och de
svarta pilarna. Här pekar alla pilarna mot cirkelns centrum.
Den gula solen mot grön bakgrund symboliserar det fullkom-
liga Kristusmedvetandet. Kärlek är ett mentalt tillstånd
där känslan blivit intellektualiserad, dvs i alla situationer fullt
logisk och ändamålsenlig, och förnuftet blivit helt humanis-
erat och inte under några villkor kan göra "det onda". Denna
harmonisering av känsla och förnuft i människans psyke är
den rätta jordmånen för intuitionsförmågans genombrott.
Det är med denna andliga förmåga vi kan "se Gud", uppleva
odödligheten och livsmysteriets lösning. I cirkelns centrum,
mot blå bakgrund, vilken symboliserar intuitionsenergin, ser
vi den treeniga principen vilket visar att vi nu står inför ett
färdigutvecklat Kristusmedvetande som med rätta konstaterar:
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"Jag och Fadern är ett." (45) Det är utifrån ett medvetande
av denna moraliska höjd som Tredje Testamentets kärleksvet-
enskap skapats. Den jordiska mänskligheten är här förenad
inte bara till en nation, till ett rike, utan viktigast av allt - själ-
va förutsättningen för allt det andra - de är förenade med den
evige Gudomen.
Cirkelns ytterfält är till skillnad från den tidigare symbolen
inte tvåfärgad, orange och gul, utan enfärgad. Symbolen
visar nämligen att vi befinner oss på ett mentalt utveck-
lingsstadium där allt djuriskt medvetande har omvandlats och
utrensats. Vi befinner oss inte längre i djurriket utan i det av
Bibeln och Kristus utlovade Gudsriket. Guds skaparplan,
formulerad i Bibeln för tusentals år sedan är nu realiserad -
profetiorna har gått i uppfyllelse. De vises visioner har för-
verkligats. Den jordiska mänskligheten har blivit "ett med
Gud." Gud informerar om sin avsikt med skapelsen redan i
första Moseboken. Han säger: "Låt oss göra människor till
vår avbild, till att vara oss lika". (46) Har inte profeterna sagt att
alla jordens folk skall förenas i ett rike och bli till "en hjord
och en herde"? Vem är denne herde om inte den ende, evige,
allomfattande, allsmäktige, allvetande och allkärleksfulle
Gudomen? Och vilken annan hjord än jordens alla olika
folkslag, behöver förenas i inbördes kärlek? En mer utförlig 
förklaring till symbolen kan läsas i Tredje Testamentet, Den 
Eviga Världsbilden 2.
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APPENDIX A

TREDJE TESTAMENTETS LITTERATUR
 
Livets Bog, som är den internationellt använda danska titeln,
utgör huvudverket och består av sju band. Här beskrivs och
analyseras livets odödliga och eviga struktur, samt allt livs
oupplösliga förening med det samlade världsalltet, Gudomen.
Första bandet av Livets Bog utkom år 1932 och sjunde och sis-
ta bandet 1962. Hela det samlade verket, Tredje Testamentet, 
består av ca. 4000 sidor.
Den Eviga Världsbilden 1-3 innehåller symboler och symbol-
förklaringar. Dessa underlättar studiet av de kosmiska analy-
serna då de i sin koncentrerade form åskådliggör den eviga 
världsbildens fundamentala ideer och principer.
Den Eviga Världsbilden 4 utkom efter författarens död och
är till skillnad från de tre första delarna inte slutgiltigt färdig-
skriven och godkänd av Martinus själv.
Övriga artiklar. Förutom dessa grundläggande andligtvetenska-
pliga skrifter, har Martinus i ett stort antal artiklar påvisat Bibelns 
kärna och dess harmoni med Tredje Testamentets världsbild. I 
dessa belyses viktiga händelser och ämnen från Jesus liv och lära. 
Det evigt aktuella kärleksbudskapet i Jesus förhållande till nästan, 
framstår i bländande klarhet. Kristendomens stora högtider - jul, 
påsk och pingst - förklaras här. Gamla Testamentets symboler, 
liknelser och ord får här också sin förklaring.
På dom nästa sidorna finns en lista över utgivna artiklar vilka 
speglar Bibelns roll i Martinus författarskap. Förutom dessa 
artiklar finns ytterligare något hundratal artiklar endast publi-
cerade i tidskriften Kosmos. En komplett boklista finns på  
www.tredjetestamentet.info
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ARTIKLAR UTGIVNA I BOKFORM

Kring min missions födelse.
Julevangeliet.
Gåvokultur.
Julljusen.
Påsk.
Vad är sanning.
Pilatus, Kristus och Barrabas.
Vägen, sanningen och livet.
Dömen icke!
Varför skall man förlåta sin nästa?
Tankar kring påsk.
På kärlekens altare.
Två slags kärlek.
En glimt från världsåterlösningen.
Getsemane trädgård.
Den sekundära och den primära uppståndelsen.
Pingstglans över livet.
Blad ur Guds bilderbok.
Reinkarnationsprincipen.
Jaget och evigheten.
Odödlighet.
De levande varelsernas odödlighet.
Genom världsalltets tomrum.
Universums vintergator.
Kosmiskt medvetande.
Kosmiska glimtar.
Det psykiska templet.
Den stora födelsen.
Mental suveränitet.
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Högintellektualitet.
Vägen till invigning.
Bönens mysterium.
Meditation.
Det femte budet.
Ordet.
Ut ur mörkret.
"Djurets avbild" och "Guds avbild".
Medvetandets skapelse.
Världssituationen och "Guds avbild".
Guds skapelse av människan.
Djävulsmedvetande och kristusmedvetande.
Primitiv och intellektuell gudstillbedjan.
Den längst levande avguden.
I övertrons skugga.
Mellan två världsepoker.
Mänsklighetens öde.
Hur man motarbetar sitt olyckliga öde.
J ordmänsklighetens ödes orsak.
Världsreligion och världspolitik.
Världsfredens skapelse.
Mänskligheten ett med Gud.
Den andliga vetenskapens nödvändighet.
Bortom dödsfruktan.
Den ideala födan.
Onaturlig trötthet.
Mentala fängelsen.
Den Eviga Världsbilden.
Logik.
Bisättning
Mänskligheten och Världsbilden.
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OMSLAGSSYMBOLERNA

 
© Martinus Institut 1981               martinus.dk          Symbol på huvudverkets framsida:

Den färdiga människan som Guds avbild och honom lik.
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 © Martinus Institut 1981               martinus.dk            Symbol på huvudverkets baksida:

Genom invigningens mörker. (Helvete eller ragnarök.)
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Symbolförklaring 

Tillsammans visar symbolerna livsupplevelsens grundlag,
kontrastprincipen. Denna lag betingar att livsupplevelsen 
växelvis kulminerar i mörkret - eller det onda - och i ljuset 
- eller det goda. Då vi alla är odödliga kommer ingen i ab-
solut mening till skada, oavsett vilka obehagliga upplevelser 
vi i nuet ställs inför. Alla erfarenheter, såväl onda som goda, 
utvecklar medvetandet och leder till att det blir fulländat, till 
"Guds avbild". Genom in- och utvecklingen, till och från de 
fysiska och andliga världarna, blir alla -växter, djur och män-
niskor - krönta med Guds fullkomliga medvetande. Kristus är 
ett exempel och ett bevis. Vi kommer alla enligt Tredje
Testamentet att få kristusmedvetande. Bibeln har därför rätt. 
Gud skapar människan till sin avbild. (46) Gud har också rätt, 
när han efter att ha betraktat sitt skaparverk konstaterar att 
"allt är mycket gott." (47)

Symbolerna visar två diametralt motsatta mentala hållningar
i mötet med allt som hör hemma under begreppen obehag 
och lidande. Symbolen på framsidan visar kristusprincipen,
den förlåtande principen. På baksidan ser vi hämndens och 
straffens dräpande princip. Förlåtandets princip är den metod 
med vars hjälp "himmelriket" uppstår och därmed lyckan och 
saligheten. Hämnd och straff är den metod som med osviklig 
säkerhet leder till domedag, helvete eller ragnarök. Dessa två 
olika förhållningssätt i mötet med det onda avslöjar ytterligare 
två helt olika kunskapsnivåer i förhållande till livets eviga kär-
lekslagar. Den vise utbrister: "Fader förlåt dem ty de veta icke 
vad de göra." Den vise är invigd. Han vet att vi alla är odödliga, 
att vi själva skapar vårt öde, att ödet är en spegelbild av oss 
själva och att det onda uteslutande kommer från vårt eget inre.
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Den oinvigde däremot tror att fienden är orsak till det onda 
och bekämpar därför denne med all kraft. Utanför en själv 
kan fienden dock aldrig besegras. Denna väg leder till  
domedag. Okunnigheten om ödeslagen leder gudasonen in 
i mörkrets invigning, lidandets kulmination, till upplevelsen 
av helvetet. På symbolen uttrycks detta med en dödskalle. Att 
med hämnd och makt bekämpa fienden leder som vi ser till
världsbrand, för tidig död, kaos och kultursammanbrott. 

Verkningarna av det onda vi gör sträcker sig över flera liv, och
upphör först när vi blivit så humana, att vi inte längre under
några förhållanden kan tillfoga vår nästa lidande. Orsaken till 
mörker och lidande är således okunnighet om det eviga livet 
och om ödeslagen. Att göra det onda är att inte veta vad man 
gör. Livet uppfattas som synonymt med den fysiska organis-
men. Ett enda fysiskt jordeliv är då allt som står till buds. Vi 
tillber den döda materien istället för det evigt levande och up-
plevande. Från ett-livs-perspektivet kan inte ödeslagen - "Ty 
vad människan sår, skall hon ock skörda" (48) - överblickas. Det 
onda bekämpas därför utanför det egna jaget. Den metoden 
leder dock till förnedring och kapitulation, när det gäller att 
skapa sig själv ett lyckligt öde.

Upplevelsen av mörkret är emellertid absolut nödvändigt.
Ingen får uppleva mer eller mindre. Utan mörker inget ljus!
Fälten som symboliserar de många fysiska jordeliven, är på
båda symbolerna inramade av två violetta linjer. Dessa linjer
symboliserar alla varelsers evighetskropp. I den över tid och
rum existerande skaparförmågan, bevaras alla upplevelser.
Här är den skattkammare där inte längre "mott och mal kan
förstöra" (49)
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I detta ödeselement, programmerat och kodat av oss själva, 
med vårt hjärta och förstånd, regleras vår kontakt med den 
fysiska världen enligt principen "kaka söker maka", eller "lika 
dras till lika". Ödeselementets inre struktur betingar genom 
sin resonansfunktion med osviklig säkerhet att hundar föder 
hundvalpar och människor människobarn. Med andra ord 
garanterar ödeselementet att vi alla får skörda vad vi sår.

Nederst på symbolerna ses ett antal rektangulära fält i olika
orange och gula nyanser. De mindre, vitgula fälten symboli-
serar de levande varelsernas uppehåll i de andliga världarna.
Mellan uppehållen i dessa framträder de levande varelserna
på olika utvecklingsstadier i den fysiska världen. Detta sym-
boliseras med de större orange och gula fälten. Denna in- och 
utvandring, till och från de fysiska respektive andliga världar-
na, är känd under begreppet reinkarnation.

De fysiska jordeliven är, som vi ser i kristussymbolens
svarta fält, förbundna med små orangefärgade cirkelbågar,
som från symbolens mitt övergår från att ha varit orange till
att bli gula. Förändringen av ödesbågarnas färg, från orange
till gult, visar att lidandeserfarenheterna som vi skördar 
genom många jordeliv, utvecklar och förädlar vårt känsloliv.
Med känslans humanisering förmår vi till sist inte längre
göra det onda. Vi lider hellre själva än påför andra lidande. Vi
får förmågan att identifiera oss med andras lidanden. Ödesbå-
garna är, som vi kan se på symbolen, endast förbundna med
inkarnationer i fysisk materia. Detta visar att vi i de fysiska
jordeliven, och inte i de andliga världarna, skördar verknin-
garna av det ofullkomliga vi sått. I den fysiska världens olika
riken skapas det gudomliga medvetandet genom utveckling.
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I de andliga världarna mellan de fysiska inkarnationerna
har vi semester. Här vilar och njuter vi av livet i kärlekens
tillvarozoner. Här fylls vi med kraft och inspiration att fortsät-
ta utvecklingen framåt mot Guds stora mål, att fullkomliggöra
alla till sin avbild. Kristusmedvetandet växer således organiskt 
fram genom många livs oavbrutna erfarenhetstillväxt. I det 
ena livet efter det andra äter vi av kunskapens träd på gott och 
ont. Vi skördar vad vi sår och tillägnar oss till sist - liksom 
Gud - förmågan att skilja på ont och gott. De himmelens skyar 
som Kristus skall visa sig på vid tidens ände, då mörkrets 
makter rasar i allt sitt välde, avser inte himmelens moln och 
skyar i den fysiska eller yttre världen. Kristus återkomst sker 
i människans inre. Det är i den inre tankevärldens oros- och 
ångestladdade skyar som värmen från det godas livgivande sol 
skall bryta igenom. Endast då kan livet på denna himlajord 
förvandlas från att vara en intellektuell djungel med domedag
som följd, till ett fredens, kärlekens och visdomens rike.

Två stora cirkelbågar möts i symbolernas mitt. Bågarna
symboliserar ödeslagen - som du sår får du ock skörda. Allt
som utgår från vårt inre i form av tankar och handlingar, 
vänder obönhörligt tillbaka till oss själva som verkningar,
antingen i pågående jordeliv eller också i kommande liv. På 
symbolen, som visar kristusprincipen, är den ena stora cirkel-
bågen orange och den andra gul. Den orange färgen symbolis-
erar djurrikets livszon och dess livsprincip, dvs den dräpande 
principen, den starkes rätt. Den gula färgen symboliserar det 
riktiga människoriket, kärlekens och fredens rike, dvs Kris-
tus eget rike, som ännu inte är av denna världen. Människans 
mentalitet är kluven. Den rymmer två rikens diametralt mot-
satta mentala strukturer. Vi är både djur och människa. 
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Vi är sfinxar. I Kristus ser vi den fullkomliga modellen, den 
färdiga människan i Guds avbild, där all djurisk mentalitet
är övervunnen. Ödesbågarna visar således mötet mellan den 
dräpande djuriska mentaliteten och det förlåtande, förstående 
mänskliga sinnelaget. De visar det fullkomliga sätt som Kris-
tus demonstrerade på korset då han mötte det onda. Det är att 
"vända andra kinden till", vilket innebär att vi skall vända vår 
förstående och kärleksfulla mentala "kind" till, när vi möts av
oförstånd och intolerans. Förlåtandets konst leder oss till
upplevelsen av att vara "ett med Fadern". Den leder oss till
odödlighetsmedvetande och gör oss slutligen till ett med
vägen, sanningen och livet.

Kristus är placerad i en strålande liksidig triangel - treeni-
ghetens symbol - som symboliserar såväl gudomen som guda-
sonen. Upplevelsen av odödligheten gör att Gud och gudason 
smälter samman och blir ett. Kristus kunde därför med rätta 
säga: "Jag och Fadern är ett." (50)

Han var sålunda medveten om sin och alla levande varelsers
odödliga natur och eviga samhörighet med Gud. Båda sym-
bolerna förklaras av Martinus i "Den Eviga Världsbilden 2".
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APPENDIX B

VEM ÄR MARTINUS?

Vem är Martinus, författaren till Tredje Testamentet? Marti-
nus föddes i den store sagoberättaren H.C. Andersens hem-
land Danmark. Om H.C. Andersen kan man säga att han
hade förmåga att göra saga av verkligheten. Om Martinus
kan man säga det motsatta. Han har gjort verklighet av sagan. 
Han har förvandlat religionernas eviga kärna och obegrän-
sade kärleksbudskap till andlig vetenskap!

Martinus föddes på landet i den nordjylländska stationsbyn
Sindal den 11 augusti, 1890. Han föddes utom äktenskapet
och var enligt den religiösa samtidens dom ett "oäkta" barn. 
Om sin barndom och uppväxt säger Martinus att han inte kan 
erinra sig en enda dag i sitt liv utan att han bett till Gud. När 
han i sin ungdom var i tvivelsmål om vad som var rätt eller fel 
att göra i en speciell situation, frågade han alltid: "Vad skulle 
Kristus gjort i denna situation?" Omedelbart kände han svaret 
och vad som var det rätta att göra! Martinus personlighet bar 
således från tidiga barnsben prägel av en djup religiös natur. 
Men hans religiösa uppfattningar var dock inte alltid i fas med 
gängse tolkningar. Som konfirmand fick han t ex av byns präst 
höra att det vilade en Guds förbannelse över oäkta barn. Mar-
tinus som själv var ett oäkta barn kunde dock inte tro att Gud 
kunde vara vred på honom.
Född utanför äktenskapet blev han omhändertagen av sin
morbroder och dennes hustru. Dessa var kärleksfulla 
människor som på sin ålders höst, tog väl hand om 
honom efter att redan ha fostrat en barnakull.  
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De var fattiga, outbildade men varma människor. Martinus 
egen mor dog 1901. Martinus var då 11 år. 

I det följande citeras, från ännu opublicerade manuskript,
Martinus berättelse om sin barndom och uppväxt, fram till
upplevelsen av den stora födelsen.
"Jag hade ingen högre skolutbildning, inga vetenskapliga
examina eller doktorsgrader och ingen kunskap om de stora 
filosofiska eller religösa författarna. Som barn fick jag min 
undervisning i en primitiv byskola med endast två klasser och 
en lärare. Om sommaren var skoltiden sex timmar i veckan, 
om vintern något mer. Förutom läsning, skrivning och räkn-
ing omfattades undervisningen endast av bibelhistoria, några 
psalmer, lite danmarkshistoria och geografi. Det var allt. Då jag 
tyckte mycket om bibelhistoria var jag inte ledsen över att gå i 
skolan. Min stora önskan var att få studera och själv bli lärare, 
men det var inte Guds vilja att jag skulle bli skollärare. Mina 
fosterföräldrar hade bara 'livets nödtorft' och kunde omöjligt ge 
mig ekonomiskt stöd till vidare utbildning. Från det att jag var 
fjorton år till dess jag blev trettio år fortlöpte min fysiska tillvaro 
på samma sätt som tusen och åter tusen andra obemedlade 
unga människors tillvaro utan utbildning eller fackkunskap. Jag 
blev dräng, mejerist, nattvakt och kontorsanställd. Under mitt 
trettioförsta år upplevde jag en andlig eller kosmisk process, som 
ledde mig in i en kosmisk mission.
 
Det var en afton i mars månad 1921, som jag således satt i full-
ständigt mörker på mitt rum vid Nørrebros Runddel i Köpen-
hamn och koncentrerade mig på Gud. 



89

Martinus 1921

Och det var under denna koncentration på Gud, och i detta 
totala mörker,  som jag vaket dagsmedvetet i en kosmisk vision 
upplevde min den gång för mig själv ofattbara gudomliga kal-
lelsen till att intuitivt klarlägga och manifestera som kosmisk 
vetenskap det 'myckna', som Jesus kunde ha berättat för sina 
lärjungar, men som varken de eller dåtidens offentliga auk-
toriteter och myndigheter var utvecklade nog till att kunna 
förstå. 
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Det följande skall visa hur det kan går till att en människa 
född och uppvuxen i en ointellektuell bondemiljö, utan studier, 
examina, forskning och andlig vägledning plötsligt får förmå-
gan att skapa en kosmisk vetenskap vars slutfacit är den eviga 
världsbilden och dess fundament allkärleken, samt de levande 
varelsernas odödlighet och framträdande som deras egets ödes 
herre. Den kristusvision jag upplevde var inte någon dröm eller 
hallucination, utan en absolut vaken kosmisk dagsmedveten up-
plevelse som innebar ett tydligt tillkännagivande av en mission 
som jag skulle utföra. Det är riktigt att jag inte genast kunde 
fatta hur jag som en okunnig människa skulle kunna mäkta 
med en andlig eller kosmisk uppgift av ett så upphöjt och heligt 
format. Men denna bristande andliga fattningsförmåga skulle 
inte vara länge.
Redan nästa förmiddag kände jag att jag återigen måste med-
itera. Efter att jag hade satt mig till rätta i min korgstol, som 
nu förekom mig vara uppladdad med en form för starkt andligt 
verkande kraft, band jag en handduk för ögonen och befann mig 
således i djupt mörker, men i absolut vaket dagsmedvetet till-
stånd - med ens var det som om jag såg in i en halvmörk him-
mel över vilken det rörde sig en mörk skugga som efterlämnade 
himlen än ljusare. Denna skuggpassage hän över himlen skedde 
flera gånger och för varje gång blev himlen än mer lysande till 
dess den utgjorde en bländande ocean av ljus i guldets renaste 
färg vilket överstrålade allt annat existerande ljus. Det formade 
sig som tusentals vibrerande lodräta gyllene trådar som uppfyllde 
rummet totalt. Jag befann mig ensam mitt i detta gudomliga 
levande ljusvälde men utan att själv framträda i någon som 
helst synlig form. Jag hade ingen organism, liksom alla skapade 
ting omkring mig, mitt rum, mina möbler, ja hela den materi-
ella världen var helt försvunnen eller utanför sinnenas räckvidd. 
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Det bländande gyllene ljuset med sina vibrerande gyllene gul-
dtrådar hade upptaget i sig allt vad som annars var tillgängligt 
för förnimmelse eller livsupplevelse, men ändå kunde jag genom 
detta starka gyllene ljus dagsmedvetet uppleva att jag hade en 
levande existens utanför de fysiska fenomenens värld, utan-
för allt vad som annars framträder som skapade företeelser.
Jag var utanför tid och rum. Jag var ett med oändligheten och 
evigheten. Jag var i mitt odödliga Jags element, det odödliga Jag 
som tillsammans med alla existerande levande varelsers odödli-
ga Jag är ett med världsalltets Jag eller eviga upphov. Jag var här 
ett med den genom alla tider, genom alla världskulturer, värld-
sreligioner, raser och folkslag medvetet och omedvetet sökta, 
dyrkade och tillbedda evige, allsmäktige, allvise och allkärleks-
fulle Gudomen."

 
Martinus 44 år
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NOTER

1 3. Mos. 19: 18
2 Joh. 16: 12-14
3 Livets Bok I 15
4 Joh. 14: 26
5 Joh. 14: 25-26
6 Joh. 14: 16-17
7 Joh. 16: 12
8 Joh. 16: 25
9 Joh. 3: 12
10 Luk. 23: 34
11 1 Kor. 13: 12
12 Kring min missions födelse kap 17
13 Kring min missions födelse kap 19-20
14 Matt. 28: 18
15 Citat från manuskript (översättning R.E.)
16 Joh. 3:2
17 Joh. 3:3
18 Joh. 3: 4-6
19 Joh. 3: 7-8
20 Livets Bok III 732-742, Livets Bok VI 1965-1970
21 Matt. 17:12-13
22 Joh.3:5
23 Livets Bok VI 2268 
24 5. Mos. 6: 5
25 3. Mos. 19: 18
26 Livets Bok Il 570, Livets Bok III 745-746 
27 Apg. 17: 28
28 Matt. 10: 29-30, Livets Bok VI 2386
29 Det Evige Verdensbillede III st. 72 (forklaring til figur nr.18) 
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30 Bönnens mysterium
31 Luk. 15: 12 
32 3 Mos. 19: 18
33 Livets Bog Il 407
34 Luk. 15: 17
35 Luk. 15: 24
36 Livets Bok Il 864-882, Livets Bok III 971
37 l Mos.1:2
38 Matt. 6: 9
39 1 Tim. 6: 16
40 2 Mos. 6: 2-3
41 Ps. 139: 7-10
42 2 Mos. 3: 14
43 Livets Bok I 118
44 Livets Bok I 119
45 Joh. 10: 30
46 1 Mos.1: 26
47 1 Mos.1: 31
48 Gal. 6: 7
49 Matt. 6: 19
50 Joh. 10:30
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INFORMATION OM TREDJE TESTAMENTET

Finns här: www.tredjetestamentet.se
 
Stiftelsen Tredje Testamentet erbjuder kurser, introduktioner, 
utställningar m.m. Introduktionskurser baserade på denna 
bok arrangeras med författaren som kursledare.
Skicka intresseanmälan till info@tredjetestamentet.se

Beställning
Denna bok kan rekvireras direkt här:
www.tredjetestamentet.se/bok/form.php 
 
Annat informationsmaterial kan rekvireras direkt från Stif-
telsen Tredje testamnetet, www.tredjetestamentet.se  
Under menu “infomaterial”

Litteratur
Utgivare av Tredje Testamentets litteratur i Sverige:
Världsbilds Förlag, Vasavägen 9, 181 42 Lidingö.
Tel. 08-767 38 17.
Bokhandel på internet: www.varldsbild.se 

Martinus Institut, Köpenhamn
Innehar upphovsrätten till Tredje Testamentet.
Martinus Institut bedriver omfattande undervisningsverk-
samhet och ger ut tidningen Kosmos.
Martinus Institut
Mariendalsvej 96 
DK-2000 Frederiksberg
Tlf (++ 45) 38 34 62 80.



En enastående händelse har inträffat i vår tid. Bibelns två  
testamenten det Gamla och det Nya, har utvidgats med ännu ett    
- Tredje Testamentet. Kristendomens kärleksbudskap har med 
detta verk fått den logiska underbyggnad som hittil saknats. 

I denna introduktion presenterar Rolf Elving Tredje Testamentets 
världsbild och kosmiska livssyn samt påvisar sambanden mellan 
Gamla, Nya och Tredje Testamentet.  
 
Rolf Elving f. 1947 var personlig vän och elev till Martinus (1890-
1981), författaren till Tredje Testamentet. Rolf var ansvarig för 
Martinus Instituts undervisning i Köpenhamn 1983-86 och var 
medlem av samma Instituts råd 1979-1986. Han är även före-
dragshållare.      Foto: Rolf Elving och Martinus


