
18 19

Små kloge budskaber 2
fra Martinus åndsvidenskab

Den nuværende kultur er en dommedagsperiode
”Vi har set, at menneskeheden mere end nogen sinde er inde i en eksperimenternes epoke, 
altså en epoke i hvilken mulighederne for mental og fysisk udskejelse og afsporing så at sige 
på alle livsfelter er så overvældende, at hverken verdensreligionerne eller tugthuse, 
fængsling, straf og henrettelser kan hamle op med dem. Udskejel serne eller afsporingerne 
går således deres gang og skaber alle de overtrædelser af livslovene, der gør oplevelsen af 
dommedagens eller ragnaroks rædsler uundgåelig.” 

”Det er menneskehedens næsten totale uvidenhed med hensyn til den åndelige eller psykiske 
materie, der har affødt dommedagens rædsler.” … ”At al skabelse på det fysiske plan må være 
logisk, for at kunne opfylde hensigten med dens tilblivelse, er selvfølgeligt. I modsat fald 
bliver den en skuffelse eller mental katastrofe for sit ophav.”

”’Det, der skal føre menneskeheden ud af dommedagens mørke, bliver således ikke den 
materialistiske videnskab, ligeså lidt som det bliver det religiøse princip i den forældede 
fortolkning, der endnu gør sig gældende. Det bliver derimod først og fremmest igennem den 
erfaringsophobning, menneskeheden igennem dommedagens rædsler og besværligheder 
bliver tilegnet.” 

”Denne erfaringsmasse afføder i menneskene den humane evne, hvilket altså vil sige evnen 
til ikke at kunne nænne at gøre det onde.” ... ”Der er så meget, der tilsyneladende er godt, 
men i virkeligheden er ondt, ligesom der også er meget, der tilsyneladende er ondt, men i 
virkeligheden er godt. For helt at kunne afgøre, hvad der er ondt, og hvad der er godt i den 
guddommelige verdensplan, må man kende denne plans hovedstruktur.” 

”Selvom væsenet er begyndt at blive et humant væsen, kan det ikke straks ved egen hjælp 
tilegne sig kosmisk viden eller oplysninger om, hvor meget denne deres humane indstilling 

og væremåde er i virkelig logisk eller videnskabelig kontakt med livets kosmiske mening. Og 
her er det, at de bliver modtagelige for åndsvidenskaben eller livets kosmiske analyser.” 

”Intet under at vejen ud af de tunge materiers zone kun går igennem udviklingen af 
næstekærligheden. Så længe væsenet er farligt for sine omgivelser, må det forblive under 
de faste materiers belastning. De faste materier er livets spændetrøje. Når væsenet bliver 
uselvisk åbner ”spændetrøjen” sig, væsenet bliver frigjort, og materien lystrer behageligt og 
direkte, og det virkelige liv begynder at åbne sine porte for den betagede gudesøn.” 

Det kan betale sig at være et godt menneske
”Forsynet har rigeligt med metoder til at sikre det væsen, der handler alkærligt.” 

Den nuværende irreligiøsitet
”.. denne indstilling er i virkeligheden kun en overfladisk spaltning. Oprindelig er alle men-
nesker religiøse, ja, de kan slet ikke leve uden at være det. Når der derfor er tale om  
”ir religiøsitet”, vil dette kun betyde en sindstilstand, i hvil ken væsenet netop har tabt al tro på 
den fra fortiden overleverede moral og opfattelse af et forsyn eller en Guddom, idet fortolk-
ningen er skrigende imod dets nuværende videnskabeligt eller intelligensmæssigt indstillede 
sans ning.

Men i det øjeblik, de religiøse love og overjordiske detaljer er virke lig videnskab og med 
forstanden kan efter forskes eller kontrolleres, er der tusinder eller millioner af jordmen-
nesker, der er parate til at lægge deres opfattelse og liv helt og holdent i denne videnskabs 
interessesfære. Da kommer deres religiøsitet atter frem til den synlige, fysiske overflade.” 
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Guddommen – en realitet?
 ”Selve den virkelige oplevelse af Guddommen igennem kosmisk bevidsthed eller indvielse 
kan ikke gives noget væsen, det er noget, væsenet selv må udvikle sig til, og som vil kom-
me engang, når væsenet er i besiddelse af den nødvendige blanding i bevidstheden af 
følelse, intelligens og intuition. Det er noget, der kommer med udviklingen på samme måde, 
som væsenet engang fik øjne at se med og øren at høre med. Det kommer før eller senere 
til ethvert jordmenneske, akkurat som dette, at det engang udviklede sig fra mineral til 
plante og fra plante til dyr. Nu skal det forvandles fra dyr til rigtigt menneske, hvilket netop 
vil sige et menneske i Guds billede”. 

Det Tredie Testamente
”Vi ser således, at det sidste stadium i den kristne verdensepoke, den nye verdenskultur 
allerede er indbygget i de tidligere kulturer. Kristendommens verdensepoke består af tre 
store stadier, hvor de første udgøres af Det Gamle Testamente og Jødedommen og det andet 
af Det Nye Testamente og kristendommen, hvor den materielle tilstand skulle udvikles. Det 
tredie stadium er Det Tredie Testamente eller åndsvidenskaben, som vil danne grundlag for 
menneskets videre udvikling og garantere at menneskene indenfor denne epoke vil komme 
til at blive ét med Gud.” 

“Hvad vil der ske i den ny verdensepoke? I denne ny epoke vil al krig, nød og elendighed 
efterhånden blive afskaffet. Menneske heden vil blive i Guds billede efter hans lignelse. Alle 
jordens stater vil blive forenet i ét rige, og menneskeheden vil blive til én hjort og én hyrde. 
Menneskehedens religiøsitet vil da ikke mere være baseret på instinkt eller ren tro, men på 
videnskab, kendsgerning og virkelighed. Alle tør vedkende sig Guds liv, som er åbenbaret i 
alt og i alle.” 

En nuance i livets undervisning 
”Et enkelt væsens manifestationer, de være sig nok så strålende og fuldkomne, vil således i 
sig selv aldrig være almægtige nok til at overflødiggøre alle de øvrige former for forsynets 
eller almagtens påvirkninger af væsenerne. Vi har derfor aldrig set og vil aldrig nogen sinde 
få at se, at et såkaldt ”Helligt væsen” eller en såkaldt ”Hellig Bog” vil være i stand til at 
udgøre mere end en enkelt nuance eller brøkdel i det mægtige sammenspil af kræfter, der 
hver der dag viser sig for os som et levende illustreret billedgalleri, hvor universer, sole, 
planeter og væsener med sine hver især tilhørende skønhedsformer og inspirationsværdier 
svæver forbi vore, i henhold til vort udviklings trin og sansebegavelse mere eller mindre un-
drende øjne.” 
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