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Verdenssituationen går ind i en stadigt mere dramatisk fase, og vi ser en 
stærkere polarisering mellem kræfter, som virker for fred, bæredygtighed og 
internationalisme, og kræfter, der begunstiger nationalisme og den stærkes 
ret. I denne uge vil vi fordybe os i Martinus’ beskrivelser af menneskehedens 
udvikling mod internationalisme og global samhørighed.  
Til hver dag læses udvalgte tekster. Derudover er der spørgsmål, som har til 
formål at inspirere og vække til eftertanke og uddybende forståelse i 
gruppesamtalerne.  
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Kulturens skabelse, kap. 9‒13 
 
9. KAPITEL 
Forskellen på det dyriske og det menneskelige livsprincip 
For at få et klart billede af selve kulturens skabelse må man se på menneskehedens 
udvikling fra dens svage begyndende overgang fra dyr til menneske og frem til 
nutidens menneskelige væremåde. Man vil da se, at denne udvikling fremtræder i 
tre særlige, efter hinanden følgende, specielle afsnit eller epoker. Den første af disse 
epoker kan vi kalde ”primitivitetens epoke”. Den strækker sig som nævnt fra de 
første primitive menneskelige væsener og frem igennem de nuværende 
naturmenneskestadier og afsluttes i de menneskers mentale område, der urokkeligt 
tror på religiøse dogmer uden noget som helst krav om virkelig intellektuel 
stadfæstelse af disse dogmers overensstemmelse med virkeligheden eller den 
absolutte sandhed. Fundamentet for menneskenes førelse fremad var her endnu i 
stor udstrækning instinktet plus en begyndende følelsesudvikling. Den dyriske 
instinktmæssige basis for menneskelivet blev til kendsgerning derved, at det i 
overvejende grad var den dyriske selvopholdelsesdrift, der gjorde sig gældende eller 
dikterede væsenets liv og handlinger. Den dyriske selvopholdelsesdrift er igen 
baseret på magt- eller overlegenhedsprincippet eller det, vi kalder ”den stærkeres 
ret”. Hos dyret gælder det ikke, hvem der har ret, men derimod hvem der er den 
stærkeste. Derfor blev de stærkeste, de snedigste og sansemæssigt overlegne de 
herskende. Her kunne livet altså kun tilegnes ved overlegenhed og kamp. Her var 
det en livsbetingelse, at man måtte dræbe for at leve, hvilket er det modsatte af det 
princip, der er gældende i det udviklede eller fuldkomne menneskes liv. Mens det 
hos dyret er en livsbetingelse, at ”magt er ret”, er det hos mennesket en 
livsbetingelse, at ”ret er magt”. Der hvor ret ikke er magt, er mennesket på dyrets 
stadium. Men overgangen fra dyr til menneske er ikke et pludseligt spring fra en 
tilværelsesform og over i en anden. Det er derimod en udviklingsepoke, strækkende 
sig igennem millioner og atter millioner af år. Det er hele menneskehedens historie 
fra abevæsen til det færdige Kristus-væsen eller ”mennesket i Guds billede”. 
 
10. KAPITEL 
Menneskenes første svage gudsbegreber og flokdannelse 
Da forvandlingen fra dyr til menneske strækker sig over det foran nævnte lange 
tidsrum, er det rimeligt, at den i det daglige liv er umærkelig og derfor af en stor 
part af menneskene bliver benægtet. Uintellektuelle og stærkt dogmatisk, religiøst 
troende mennesker, især inden for den kirkelige kristendom, tror, at det er en 
vanære og en gudsbespottelse at hævde, at mennesket nedstammer fra dyrene, og 
at det endnu til en vis grad er et dyr. De mener, at mennesket er en særlig favorit af 
Gud, og at dyrene kun er til for at være dets føde. De forstår slet ikke endnu, at 
animalsk føde er en afsporing fra den for mennesket normale ernæring. Disse 
højreligiøse mennesker, som er specialister i at docere eller prædike det femte bud, 
”du skal ikke dræbe”, forstår ikke, at dette bud er den absolutte livslov for 
mennesket, og hvorved det altså bliver en livsbetingelse for mennesket ikke at 
dræbe. Hvordan skal humanitet og næstekærlighed ellers komme til at opfylde 
loven? Dyrene er absolut også vor næste. At dræbe denne næste er ikke blot ikke 
nogen livsbetingelse for mennesket, men at æde dette væsens organisme er i det 
lange løb dødbringende usundt eller skadeligt. Disse religiøst troende mennesker 
befinder sig altså i menneskehedens første store tilblivelsesepoke. Ser vi tilbage på 
menneskenes første begyndende forvandlingsproces fra dyr til menneske, ser vi, 
hvorledes det dyriske livsprincip ”at dræbe” ligefrem her blev dyrket. Man troede på 
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dræbende guder og djævle. Man troede, at guderne eller forsynet måtte kæmpe med 
livsfarlige fjender lige som de selv. Menneskenes og deres guders tilværelse var 
således helt analog med dyrenes, blot med den forskel, at menneskene kunne 
begynde dagsbevidst at reflektere eller tænke over den, mens dyret hovedsageligt 
førtes instinktmæssigt og var uden evne til at reflektere over noget forsyn eller 
guder. Men med hensyn til selvopholdelsesdriften var forskellen imellem dyr og 
menneske endnu meget lille. For begge parter var det magten, der var retten. Der 
eksisterede således i virkeligheden ikke nogen ret. Mennesket troede, at den dyriske 
livsbetingelse ”at dræbe for at leve” var den absolut rigtige. Og hvordan skulle de vel 
også kunne tro noget andet på dette stadium i deres udvikling? Der var endnu 
aldrig nogen sinde blevet forkyndt noget om en guddom eller et forsyn, der ikke var 
en blodig eller overlegen dræber og hævner over for sine fjender. Der var endnu ikke 
faldet et eneste ord om virkelig næstekærlighed eller dette, at man skulle elske og 
tilgive sine fjender. Livet kunne endnu kun opretholdes ved hårde kampe, dels med 
naturen, dels med de vilde dyr og dels med medmenneskene. Denne hårde og 
endnu udprægede dyriske livsbetingelse krævede lige som hos dyrene, at man 
levede sammen i flokke. Væsenerne havde lettere ved at forsvare sig i tilværelsen, 
når de optrådte i flok, end når de var henvist til kun at kunne optræde enkeltvis. 
Derfor finder vi her menneskene sammensluttede i selvstændige grupper eller 
stammer. Og det er det samme princip, der i dag ligger til grund for menneskenes 
fremtræden som nationer og stater. Disse grupper eller stammer kæmpede så med 
hinanden om de bedste jagtterræner eller områder, hvor livsbetingelserne var 
lettest. 
 
11. KAPITEL 
Verdensgenløsningsprincippet, verdensgenløseren Kristus som modellen for det 
fuldkomne menneske 
Igennem lidelseserfaringerne i denne robuste drabstilværelse blev menneskene 
efterhånden trætte af denne livsform, hvorfor den lidt efter lidt bevirkede eller 
affødte en længsel i dem efter andre og mere humane guder. Og igennem 
verdensgenløsningsprincippet og de herfra udgåede verdensgenløsere af større eller 
mindre format alt efter de særlige menneskesamfunds udviklingstrin, erfaringer og 
behov, som de af Forsynet sendtes til, bragtes menneskenes religiøse forestillinger 
eller guddomsopfattelse ind i mere humane baner og former for tilværelse. Af disse 
store religionsstiftere behersker Buddha, Muhamed og Kristus i dag, så langt som 
man har evne til at tro på dem, millioner og atter millioner af mennesker. Igennem 
Kristus blev den største frigjorthed af dyrisk natur åbenbaret. Han blev derfor 
modellen til det fuldkomne fremtidsmenneske. Han tilgav og atter tilgav sin næste, 
ja, også dem, der korsfæstede ham. En større menneskelig kærlighed forekommer 
ikke og kan ikke manifesteres. Skønt han blev påført de skrækkeligste legemlige 
smerter, frembragt ved, at han med sit legemes hele vægt eller tyngde hang i nagler, 
som brutalt var slået direkte igennem hans hænder og fødder og ind i plankerne på 
det oprejste kors, på hvilket han på denne måde skulle lide døden, formede han dog 
sine sidste svage, hendøende kræfter i det største kærlighedsudbrud, der 
overhovedet kan komme til manifestation i verden. Igennem sit døende legemes 
sagte stønnen indhyllede han verdens største bødler i sin kærlighed. Og med de 
evige ord ”Fader forlad dem, thi de vide ikke, hvad de gøre”, tog han sine fjender og 
mordere til sit hjerte. Her var intet vredesudbrud, intet raserianfald, ingen 
hævnfølelse imod disse hans fjender, bødler og plageånder. Hele hans indstilling til 
dem var en inderlig medlidenhed eller kærlighed, et inderligt ønske om, at de ikke 
skulle komme til at blive gengældt denne deres grusomhed, lemlæstelsestendens og 
mordlyst. Dette var den sande kristendoms fundament og inderste kærne, 
demonstreret for de kommende årtusinders menneskehed. Det var princippet at 



 5 

vende den højre kind til, når man blev slået på den venstre. Det var princippet: 
”Elsker eders fjender, velsigner dem, som forbande eder, gøre dem godt, som hader 
eder, og beder for dem, som krænke eder og forfølge eder”. Det var den mentalitet 
eller kærlighedsindstilling til sin næste, der udgør den sæd, i hvilken alle jordens 
slægter skal velsignes. I Golgatas korsfæstelsesdrama trådtes de lysende fodspor, 
igennem hvis betrædelse alverdens mennesker hver især skal møde Gud, opleve 
juleevangeliets varige fred på jorden og leve i den her bebudede store 
velbehagelighed blandt menneskene. På Golgatas kors fødtes himmeriges rige på 
jorden. 
 
12. KAPITEL 
Den lysende kristendom fra Golgata afblændes med mentale farvede briller, men 
afblegede og opløste trods dette alligevel de hedenske guder 
Men dette fra Golgata udstrålende lys, denne kristendommens sande ild, denne den 
rene gudebevidsthed, med hvilken menneskene skulle krones som væsener i ”Guds 
billede”, var alt for blændende til, at menneskene foreløbig kunne forstå denne 
mentale solopgangs detaljer. Gennem mentale farvede briller blev dette lysende 
sceneri fra den hellige stad afblændet så meget, at man i virkeligheden slet ikke 
forstod eller anede, hvad det var, der skete på Golgatas kors, og hvis lysende skær 
stadig med usvækket glans funkler i jordens aura eller psykiske atmosfære. 
Igennem de farvede briller, manifesteret i form af sakramenterne: dåben, nadveren 
og den derigennem stimulerede tro på ”syndernes forladelse”, var lyset fra Judæas 
bjerge alligevel så stærkt, at det afblegede de hedenske guder. Imod 
kristendommens solopgang og morgenrøde over jordens mentale himmel blev de 
kun til natsorte silhuetter eller skyggebilleder, der mere og mere fortonede sig i 
spøgelsesagtig opløsning, alt eftersom den kristne dag steg frem over jorden. 
 
13. KAPITEL 
Menneskenes liv og kultur igennem den afblændede kristendom og frem til den 
bebudede dommedag 
Og menneskene levede nu videre igennem den af de farvede briller afblændede 
kristendom. Man vænnede sig til brillerne i en sådan grad, at man til sidst slet ikke 
ville se den virkelige kristendoms sande lys, således som det blev manifesteret af 
verdensgenløseren. Man farvede yderligere brillerne i nogen grad efter sine dyriske 
eller hedenske vaner og tilbøjeligheder. Selve verdensgenløseren gjorde man til et 
væsen, der umuligt kunne efterlignes eller efterleves af mennesker. Derfor blev 
vægten i det daglige livs kristendom ikke lagt an på de gode gerninger. Nej, disse 
betød ingen ting. Verdensgenløserens forbilledlige væremåde blev derfor slet ikke 
noget forbillede for den menneskelige væremåde, således som den i virkeligheden 
var tiltænkt fra Forsynets side. Nej, verdensgenløseren blev opfattet som en 
guddom, hvis lige et menneske aldrig nogen sinde kunne blive. Med denne overtro 
var den her anviste vej til lyset stængt. Men hvad betød da denne guddoms fødsel 
her i verden? En eller anden mission måtte den da have. Også her tilslørede de 
farvede briller sandhedens stærke lys. Og på grund af dette farvede lys forestillede 
man sig så, at han udelukkende kom til verden for at tage den straf på sig, som 
menneskeheden ved dens eget ugudelige liv havde forvoldt sig selv. Da dens egne 
gode gerninger ikke betød noget, kunne man således ad denne vej ikke få adgang til 
andet end det gloende helvede. Men i kraft af dette, at verdensgenløseren lod sig 
korsfæste for de af menneskene begåede synder eller forbrydelser, kunne man selv 
blive fri for straf, når man blot troede på dåben og nadveren og her igennem i hans 
navn bad den Almægtige om syndernes forladelse. Man kunne således på grund af, 
at verdensgenløseren allerede havde lidt den straf, man ellers selv skulle have haft, 
selv gå fri af den, hvilket igen vil sige, gå fri af den evige pine i helvede. Uhindret af 
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virkningerne af sine syner, sin onde væremåde, kunne man således blive frelst fra 
dette forfærdelige helvede og komme ind i paradiset eller de troendes eller frelstes 
himmel foran Guds trone. Og i denne opfattelse eller farvet og afblændet 
kristendom skabte menneskeheden nu en kulturepoke, inden for hvilken de 
virkelige fine og afgørende detaljer eller læresætninger fra bjergprædikenen, 
levendegjort i verdensgenløserens praktiske væremåde, ikke rigtigt kunne ses og 
derfor heller ikke kunne komme til at tælle i denne fremtrædende kultur, som man 
stadig kaldte ”kristendom”. Derfor kom menneskene til, under denne afblændede 
kristendom, at udvikle sig til de mest geniale krigsfolk i verden. Under den blev 
mordvåbnene ført frem til atombomber eller atomvåben, ved hvilke man nu kunne 
mangfoldiggøre overtrædelsen af livets største bud: ”Du skal ikke dræbe”. Og derved 
blev de kristne stater en kulminerende sabotage af den kristendom, der forkyndte, 
at ”den, der ombringer ved sværd, skal selv omkomme ved sværd”, og ligeledes 
forkyndte, at vejen til den virkelige varige fred og velbehagelighed for menneskene, 
vejen ud af lidelsernes ragnarok og skærsild udelukkende går gennem kærligheden 
til Gud og ved at elske sin næste som sig selv. I sandhed, kristendommen er 
kommet i forfald. Og verden måtte derfor uundgåeligt komme til at sande 
verdensgenløserens ord om en kommende dommedag, en tidsepoke med vældige 
trængsler over jorden, og i hvilken alle ville være i krig med alle. 
 
 
Livets Bog, bind 1, stk. 72‒74, 93‒94 
 
72. Som vi nævnte før, har den lyse udstråling fra skabeprincippet i en mindre 
tidsperiode gjort sig gældende og har som følge heraf efterladt sig et tilsvarende 
resultat. Dette resultat udgør altså en bekæmpelse af det dyriske princip, der gør 
magt til ret. Denne bekæmpelse har igen udviklet sig til et system, der i sin mest 
fremtrædende koncentration viser sig for os under begrebet ”statsmagten”, og hvis 
yderste konsekvenser i form af ”lov- og retsvæsen” tilsigter at yde enhver borger 
hjælp og støtte i princippet ”at gøre ret til magt”. Statsmagten udgør således det 
nuværende mest fundamentale resultat af den lyse udstråling fra ”det 
guddommelige skabeprincip”. Men her må vi huske på, at selv om den tilsigter at 
skabe retten om til magt for ethvert individ, så er dette dog endnu kun et 
fremtidsproblem, som den på sit nuværende stadium er meget langt fra at kunne 
opfylde. Den står således ganske magtesløs overfor store felter i jordmenneskenes 
udfoldelse af det dyriske livsprincip, hvorved magten i tilsvarende grad endnu 
fremtræder som ret i de nævnte væseners daglige tilværelse. Dette har så igen til 
følge, at almenheden i stor udstrækning tilstræber magten i stedet for retten. 

73. Men da magt for civilisationens væsener efterhånden er gået over til at være 
identisk med materielle værdier, og disse igen repræsenteres i form af det, vi kalder 
”penge”, bliver tilstræbningen af penge således et ideal for jordmenneskene i de 
felter, hvor de endnu er underkastet dyrerigets livsbetingelse. Jordmenneskenes 
kamp for tilværelsen er således hovedsagelig en kamp om penge. Og det er i denne 
deres kamp om værdier eller penge, at de i samme væsener endnu eksisterende 
dyriske drifter eller de tendenser, der gør magt til ret og lader den stærke udnytte 
den svage, eller lader den kloge udnytte den mindre kloge osv., kommer til 
udløsning. Og det er altså her, at statsmagten har begyndt at gribe ind, har begyndt 
at modarbejde denne udnyttelse, er blevet den største faktor til at holde nogle af de 
værste og groveste dyriske drifter i ave. 
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74. Men da statsmagten kun kan udvikle sig på basis af forudgående erfaringer, må 
disse erfaringer først finde sted. Når sådanne erfaringer har fundet sted, og de viser 
sig at være i strid med det, der på det pågældende tidspunkt anses for at være ret 
eller moral, skaber statsmagten nye love og forbud mod disse erfaringers 
gentagelser. Men dette vil altså igen betyde, at statsmagten befinder sig et stykke 
bag efter begivenhederne. 

93. Da jordmenneskene således over hele verden er i færd med at gøre de samme 
erfaringer eller er ved at opleve realiteter, der bringer dem til at stile mod en fælles 
religiøs basis, mod den absolutte viden om verdensaltet, og dertil kommer, at 
afstandene mellem verdensdelene, som før nævnt, ved de moderne trafikmidler er 
meget forkortede, og landene yderligere gennem radio, telegraf, telefon, 
verdenspressen, internationale ligaer, foreninger, handelskompagnier, 
rejsebureauer osv. uløseligt knytter sig mere og mere sammen, har vi her for os en i 
stærk stigende udvikling fremtrædende sammenvoksning af alle lande og folk eller 
et internationalt verdensrige under skabelse. Landene er allerede materielt eller 
økonomisk set så indfiltret i hverandre ved eksport, traktater og forbund eller så 
langt fremskredent i deres sammenvoksning, at en enkel nations sammenbrud eller 
krisetilstand ikke kan finde sted uden i mange tilfælde at betyde en katastrofe eller 
ulykke for den øvrige verden. Den store nebulose, som jordmenneskeheden i form af 
sine forskellige folkeslag, trossamfund, sekter og nationer udgør, er altså i stærk 
stigende grad ved at fortætte sig til ét fast legeme, til ét rige. Da dette rige omslutter 
hele planeten, vil det være at henføre under den form for riger, der senere i Livets 
Bog vil blive belyst under begrebet ”planetarriger”. Her på jorden er nævnte rige 
altså endnu kun i sin fostertilstand, men vil i kraft af den ny verdensimpuls nu 
føres mod sin endelige fødsel, mod sin virkelige eksistens som kendsgerning. 

94. Da væsenernes religiøse opfattelse og liv er det bærende fundament for deres 
moral og materielle fremtræden, kan ovenfor omtalte åndelige kurs mod enheden 
ikke finde sted uden at efterlade en tilsvarende refleksion i den materielle verden. 
Og vi bliver da også vidne til, at alle foreteelser, erfaringer og oplevelser også her 
stiler mod enheden. Ligesom jordmenneskene stiler mod en fælles åndelig basis, 
således stiler de også mod en fælles materiel basis. Da denne stigende udvikling jo 
bæres af den uselviskheden eller alkærligheden befordrende udvikling fra ”det 
guddommelige skabeprincip”, vil alle foreteelser, der er baseret på selviskhed og 
derfor til skade for samfundet, på samme måde som dogmer og overtro gå sin 
opløsning eller forvitring i møde. Det mest fremragende materielle spor, som den 
lyse udstråling således allerede nu har efterladt sig, er den realitet, vi før i dette 
kapitel har berørt under begrebet ”statsmagten”. Statsmagten er således en 
uselviskhedens institution, og den energi eller kraft, der virker eller udstråler 
igennem den, er alkærlighed. Den har derfor til opgave at sikre det enkelte individ 
beskyttelse, lov og ret indenfor samfundet. Men da jordmenneskene endnu ikke er 
fuldkomne, vil deres alkærlighed og dermed deres statsmagt heller ikke være 
fuldkommen, men må være begrænset af, hvad der til dato af almenheden anses for 
at være ret og moral. I samme grad som væsenernes åndelige kvalifikationer, deres 
uselviskhed eller alkærlighed udvikler sig, i samme grad udvikler også deres 
statsmagt sig i form af lov- og retsvæsen, og i samme grad bliver den mere og mere 
beskyttende for det enkelte individ, bliver mere og mere udtryk for kærlighed. Lov- 
og retsvæsen i form af statsmagt er således ikke det endelige og færdige resultat af 
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udviklingen af samfundets samlede uselviskhed eller alkærlighed, det stiler mod et 
endnu højere mål. 

 
Forslag til spørgsmål, som gruppen kan reflektere over: 
 

1. Hvad er livsbetingelserne i dyreriget og i menneskeriget?   
2. Reflekter over verdenssituationen og dens kriser i dag, med hensyn til 

Martinus’ beskrivelse af menneskehedens udvikling. 
3. Hvad er fundamentet for kristendommen? 
4. Reflekter over Martinus’ måde at tale om kristendommens rolle gennem 

århundrederne. 
5. Hvordan ser du på Martinus analyser af statsmagten og dens udvikling? 

  
Tirsdag: Ejendomsretten, nationalisme og 
herrefolkementalitet 
 
Nationalisme og internationalisme 
 
1. Den nationale idé udgør flokkens allerdybeste religiøse instinkt 
Et ord, der i de senere år er kommet på alle menneskers læber, er ordet 
nationalisme. Dette ord dækker et i virkeligheden ældgammelt princip, nemlig 
flokdyrkelsen. Dette princip er en urdrift og ikke nogen politisk foranstaltning 
opfundet af mennesker. Det er fundamentalt til stede i selve dyreriget, hvor det 
udgør en beskyttelsesforanstaltning. Mange dyrearter kan bedre hævde sig i 
tilværelseskampen, når de er i flok, som f. eks. ulve, løver, bøfler, aber osv., og 
hvorledes skulle den enkelte myre eller bi kunne klare sig, om de ikke netop var 
tilknyttet deres samfund? Hos urtidens mennesker ser vi den samme 
floktilbøjelighed gøre sig gældende. Vi møder her stammebegrebet i sin første 
udformning, og vi ved rent historisk, hvorledes disse stammer udgør den første 
begyndelse til de mange nationer, verden af i dag består af. Betragter vi en moderne 
stat, ser vi, at et af de mest fundamentale træk i dens struktur er dens indstilling 
på begrebet suverænitet, hvilket vil sige den absolutte uafhængighed af andre stater 
eller nationer. At være og forblive suveræn er enhver stats fornemste ideologi og 
udgør det absolutte fundament for dens politik, dens kirke, skole, men frem for alt 
dens militærvæsen. Den nationale idé udgør således flokkens allerdybeste religiøse 
instinkt, ja, det er i virkeligheden dens superreligiøsitet, den, den er mest indstillet 
på at give sit liv for. 
 
2. ”Gå ud i verden og gør alle folkeslag til mine disciple” 
Modsat denne nationale ideologi står verdensreligionernes ideologi, der helt er af 
international natur, hvilket vil sige: går imod flokdannelsen, imod skabelsen af 
suveræne nationer eller stater. Når det kristne budskab således lyder: ”Gå ud i 
verden og gør alle folkeslag til mine disciple”, hvilket vel må siges at være 
kristendommens dybeste indhold og mission, har vi her en helt anden ideologi end 
den, der er den herskende i de enkelte staters politik. Ved at gøre alle mennesker, 
alle folkeslag og dermed alle racer til disciple af kristendommen, hvilket vil sige 
disciple af næstekærligheden, bekæmper man i virkeligheden selve nationalismens 
eller isolationspolitikkens idé. Ja, selve opfyldelsen af det kristne håb, at der ”skal 
blive én hjord og én hyrde”, betyder i virkeligheden undergangen for al 
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nationalisme, idet denne opfyldelse dog kun kan tænkes fuldbyrdet med skabelsen 
af én alle enkeltstater omfattende verdensstat med en for alle disse tidligere 
selvstændige stater fælles centralregering. Fjerner man denne hovedtanke fra 
kristendommen, hvad bliver der så tilbage at kæmpe for?  
 
3. Moses gav det jødiske folk et flokdannelsesfundament eller en 
isolationspolitik 
Intet menneske har nogen sinde givet et bedre flokdannelsesfundament eller 
flokpolitik end den, Moses gav det jødiske folk. Her står vi over for floktilbedelsen i 
renkultur. Her møder vi en isolationspolitik af en så fasttømret karakter, at den har 
kunnet modstå alle angreb gennem de svundne årtusinder, skønt det samme folk 
eller den samme flok gang på gang har måttet vandre i landflygtighed for til sidst at 
spredes over hele verden. Jaget, hånet og spottet af verdens øvrige folkeslag blev 
dette folk ved med at bevare sit indre sammenhold, sin opfattelse af sig selv som 
”Guds udvalgte folk”. Og se med hvilken styrke det i dag kæmper i Palæstina efter 
århundreders landflygtighed. 
 
4. Den trang til at isolere sig, som præger det jødiske folk, går igen i enhver 
nation i vor verden 
Men er det ikke den samme trang til at isolere sig, som præger det jødiske folk, der 
går igen i enhver nation i vor verden? Er det ikke de andre staters krænkelse af en 
nations tro på dens ret til at være sig selv, der uafbrudt fører til opstande, revolter 
og krige? Og er det ikke disse krige, der fra at være småopgør imellem de enkelte 
stammer har udviklet sig til at blive det ”ragnarok”, der begyndte i 1914, og som 
siden har været en verdensbrand, der i øjeblikket synes uudslukkelig? Det er sandt, 
at der uafbrudt har været gjort forsøg på ”fredsslutninger”, men hvad betyder de, 
når enhver kan se, at de kun udgør de nødvendige pusterum til at samle kræfter og 
materiel til nye voldsomme manifestationer af krig og vold? En fredsslutning kan 
aldrig være andet end en midlertidig våbenstilstand, så længe den er baseret på 
besættelse. Jeg tænker her ikke alene på den besættelse, som den sidste krigs 
sejrherrer fremdeles opretholder over det besejrede land, jeg tænker her i langt 
højere grad på den besættelse, de respektive nationer i kraft af den nationale idé 
opretholder over sig selv. 
 
5. Nationalisme er en form for frihedsberøvelse af en stats medlemmer, men 
der findes en højere verdensplan, som forhindrer, at jorden gøres til en øde og 
livløs klode 
Kan man da kalde nationalisme for besættelse? Er besættelse ikke udelukkende det 
samme som frihedsberøvelse påført en af en anden stat? Nej, det er det ikke! Når et 
folk lever under sådanne forhold, at ingen kan gå hen og købe et par strømper, et 
kilo sukker, en liter petroleum, benzin eller andre vigtige livsfornødenheder uden 
statens tilladelse, må der eksistere en magt, der ligger over statens, og i kraft af 
hvilken denne frihedsberøvelse opretholdes. Denne magt, der således befinder sig 
over statens magt, og som er i stand til at tyrannisere statens medlemmer med en 
stadigt voksende frihedsberøvelse, ja endog tvinger staten selv til at organisere sig 
efter de mest moderne gangstermetoder med plyndringer og krænkelser af 
ejendomsretten, udgør den allerhøjeste form for besættelse. Med ophavet til denne 
magt er hver eneste nation i verden i dag i krig. Alverdens nationer bliver dag for 
dag mere og mere knuget til jorden af denne magt, der i virkeligheden truer hele 
menneskeheden med udslettelse. Så stærk er denne magt, at eksisterede der ikke 
en højere verdensplan, der i alt er denne magt uendelig overlegen, ville den ende 
med at gøre jorden til et ubeboeligt månelandskab, en øde og livløs klode. 
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6. For de primitive stammer i urskoven var ”nationalisme” et absolut gode; i 
vor materielle og videnskabelige verden skaber det den ”dommedag”, som 
Kristus bebudede 
Takket være den guddommelige verdensstruktur kan dette ikke ske. I 
menneskehedens elvte time vil den endelig opdage det uhyre, der er den virkelige og 
farligste fjende. Den fjende, som i dag holder den bundet til frihedsberøvelse, 
restriktioner, varemangel, ja til al den elendighed, der præger verdenssamfundet af i 
dag. Dette uhyre er ingen anden end den tankekoncentration, vi har givet navnet 
nationalisme. Nationalisme er nemlig ikke det skønne ideal, det opfattes at være, 
men udgør i virkeligheden en psykose, der efterhånden vil lægge al kultur øde, om 
ikke dens dyrkelse bremses. Thi lige så lykkebringende denne tankekoncentration 
var for århundreder siden, lige så ulykkebringende er den i dag. Hvor let forståeligt 
dette er, ses ved blot at dreje udviklingens hjul et par hundrede år tilbage i tiden, 
tilbage til den tid, hvor hestevognene var det fornemste befordringsmiddel, og hvor 
man så at sige intet kendte til mennesker i andre lande. I en verden, hvor et 
hestekøretøj udgør toppunktet af trafikmidler, og hvor man er totalt selvforsynende, 
vil al politik uundgåeligt dreje sig om nationens indre anliggender. Den har i denne 
situation så godt som ingen ydre anliggender. En stamme, der lever inde i urskoven 
uden forbindelse eller samkvem med andre stammer, ja måske ikke engang aner 
disse andre stammers eksistens, kommer jo ikke til at kollidere med disse stammer. 
Hele dens tankeverden kommer i en sådan situation kun til at dreje sig om dens 
eget ve og vel. I en sådan situation er nationalismen helt og udelt til velsignelse. Her 
betyder den flokkens løften i samling. Den betyder flokkens forenede kræfter. Disse 
forenede kræfter kan aldrig i et sådant tilfælde betyde krig eller ulykke, hverken for 
flokken selv eller for andre. 
Men de moderne kulturstater af i dag lever ikke isolerede på samme måde som 
urskovsstammen. De lever side om side med hverandre, ja er endog i mange tilfælde 
livsbetingende afhængige af hverandre. Dette naboskab har efterhånden frembragt 
en struktur, som på en mængde områder har gjort disse moderne stater til en 
enhed. I kraft af den hastigt voksende tekniske og kemiske viden har disse stater 
været i stand til at overvinde alle afstande, hvad der har ført til en enorm viden om 
og indsigt i andre nationers, andre kontinenters liv og terræner. Resultatet heraf er 
en enorm vareudveksling disse stater indbyrdes, et enormt samkvem, der har ført 
til skabelsen af en vældig industri, hvis enorme produktion helt er beregnet på dette 
vældige samkvem disse nationer imellem. 
Hele denne udvikling så virkelig engang ud til at skulle krones med en menneskelig 
lykke af hidtil ukendte dimensioner. Men én ting stod i udvikling ikke mål med 
menneskets store horisontudvidelse. Det var opfattelsen af dets egen flok, dets eget 
folk eller nation. Her blev det ved med at bevare urskovsbevidstheden. Samtidig 
med at det næsten umærkeligt blev omskabt til borger i et helt nyt rige, nemlig det, 
der opstod udenom dets ”urskovsterræn”, samtidig med at det kunne rejse over hele 
verden, ja tale til hele verden og igennem radiofoni kunne høre hele verden, 
fornægtede det denne sin nye identitet som verdensborger og klamrede sig til de 
forestillinger, der var lykken i ”urskoven”, til det område, der tidligere var 
dagvognens og ridehestens ”verden”. 
Dette lille område forblev ”verdens centrum” i dets bevidsthed. Dets folk var stadig 
”Guds udvalgte folk”. Det dyrkede dette sit folk, dets flag og dets nationale symboler 
som udtryk for det højeste i verden og blev derved uden at vide det forræder imod 
den store nye verden, som Guddommen igennem den udvidede bevidsthed, den 
voksende materielle og videnskabelige kunnen havde gjort det til borger i. Og jo 
mere mennesket dyrkede nationen, desto mere svigtede det den store, nye 
verdensstat, som det slet ikke kunne undvære eller undgå at leve i. Resultatet heraf 
måtte uundgåeligt blive det, verdensgenløseren allerede havde bebudet, nemlig et 
sammenbrud, en ”dommedag”. 
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7. Det nationalt indstillede menneske vil lidt efter lidt forsvinde til fordel for 
det internationalt indstillede menneske 
Det moderne menneskes bevidsthed er ikke længere blot en ”urskovsbevidsthed” 
eller ”sneglebevidsthed”, der har nok i at befare sognet, i hvilket det bor. Det er i 
dag af fødsel ikke blot et nationalt menneske, det er i allerhøjeste grad et 
”internationalt” menneske. Et nationalt menneske er et menneske, der kun har 
viden om nationens indre forhold, men er totalt uvidende om og totalt uinteresseret 
i verden og staterne udenom. Men et menneske, der i dag fødes i et moderne 
kultursamfund, bliver fra fødslen opdraget til en viden om alle internationale 
forhold. Som noget ganske selvfølgeligt lærer det om andre landes eksistens og 
modtager, ligeledes som noget ganske selvfølgeligt, et utal af kulturelle impulser fra 
disse lande, hvorfor det næsten umærkeligt bliver mere og mere internationalt 
indstillet, ja begynder endog at få en vis afsky for alle de af dets medmennesker, 
som ved at holde sig udenfor disse impulsers indflydelse i dets øjne blot bliver 
triste, åndeligt begrænsede ”hjemmefødninger”. Det er givet, at et sådant 
internationalt indstillet og opdraget menneske en dag vil opdage tåbeligheden i, at 
det gennem nationalismen tvinges til at være en forræder imod et system, det i så 
godt som alt er afhængig af. 
 
8. Verdensstaten blev til, da den første jordomrejse var fuldbyrdet, og den har 
siden uafbrudt stabiliseret sin eksistens 
Menneskehedens sande onde eller ulykke er i dag dets sværgen til nationalismen. 
Det enkelte menneske er ikke længere medlem af en urskovsstamme eller borger i 
et selvforsynende samfund, hvor hesten udgør trafikkens kulmination. Det er nået 
meget længere i sin omskabelse fra dyr til menneske, sin omskabelse til at blive i 
”Guds billede”. Det må således nu til at lære at indse, at dets dyrkelse af den 
nationale idé udgør en isolering, en udelukkelse fra den verdensstat, der nu er ved 
at blive en livsbetingelse både for det selv og alle dets medmennesker. Det må lære 
at indstille sig på, at verdensstaten må gå forud for dets egen nation. Thi 
verdensstaten er ikke noget, der er i færd med at blive til. Den blev til, da den første 
jordomrejse var fuldbyrdet, og den har siden uafbrudt stabiliseret sin egen 
eksistens. Alle mennesker er borgere i denne verdensstat, men de ved det ikke. Det 
store flertal sværger stadig til den nationalistiske idé, og med denne indstilling må 
verdensstatens fødsel forme sig som et rystende anarki. Og det er dette anarki, der 
giver sig udslag i den alles krig mod alle, der er årsag til ethvert diktatur, enhver 
personlig frihedsberøvelse. Det vil derfor være nødvendigt for ethvert udviklet 
menneske at komme kristendommens ord i hu om én stat og én regering, eller én 
hjord og én hyrde, ligesom dette, at som man skal elske sin næste som sig selv, skal 
man også lære sig at elske verdensstaten som sin egen stat, sit eget fædreland. 
 
9. Internationalisme er i kontakt med de humane verdensreligioners inderste 
kerne, i kontakt med selve verdensplanen 
Uden at det enkelte menneske bringer sin egen bevidsthed i kontakt med denne 
verdensreligionernes inderste kerne, vil det være umuligt for verdensstaten at blive 
skabt i overensstemmelse med den guddommelige verdensplan. Overdreven 
dyrkelse af den nationale idé, af fædreland, race eller tro vil uundgåeligt forsinke og 
forhale den udvikling, der skal føre den samlede menneskehed ud af det kaos, der i 
dag hersker nationerne imellem. At være med de kræfter, der befordrer skabelsen af 
et virkeligt, alle nationer omfattende internationalt verdensrige med en 
centralregering, hvis enkelte medlemmer er i den dybeste overensstemmelse med 
den inderste kerne i alle de store, humane verdensreligioner, er således det samme 
som at være i kontakt med selve verdensplanen. Det er at være med de love, på 



 12 

hvilke al sand lykke beror. Det er at være ét med den sandhed, der er udtrykt i 
ordene: ”Du skal elske din Gud over alle ting og din næste som dig selv”. 
 
Fra et foredrag af Martinus afholdt på Martinus Institut, søndag den 30. november 1947.  
 
 
Kulturens skabelse, kap. 17‒23 
 
17. KAPITEL 
Med intelligensevnens opståen blev mennesket materialistisk og gudløst og foragtede 
alle de tidligere abstrakte bærende idealer og livssandheder 
Med intelligensevnens opståen blev mennesket materialistisk og gudløst og 
foragtede alle de tidligere abstrakte bærende idealer og livssandheder 
Som tidligere nævnt er den moderne verdenskultur i stedet for at være sand 
kristendom blevet til den af verdensgenløseren bebudede dommedag, hvilket vil sige 
en tidsepoke, i hvilken trængslerne skulle kulminere. Når disse trængsler kunne 
bringes til at kulminere i den moderne verdenskultur, hvilket ville have været 
umuligt i en hvilken som helst tidligere kulturepoke i menneskehedens historie, 
skyldes det to stærke faktorer, nemlig den tiltagende tvivl på den autoriserede 
kirkelige kristendom og en i endnu stærkere grad tiltagende udvikling af 
intellektualitet. Den udvikling, der førte planten frem til dyrets stadium og dyret 
frem til det jordmenneskelige stadium, stod ikke stille. En ny evne tog mere og mere 
til, nemlig intelligensen eller evnen til at analysere. Mennesket fik derved mere og 
mere lyst til at ransage, til at analysere det, det havde med at gøre, og herved 
begyndte det at tilegne sig en ny viden eller nye kundskaber. Denne 
analyseringsevne gjaldt foreløbig naturligvis kun de rent materielle, håndgribelige 
ting, såsom skabelsen af redskaber og foreteelser, ved hvilke det kunne forbedre sin 
daglige tilværelse. Til dette felt hørte også forholdet til dets fjender. Her gjaldt det i 
særlig grad om at kunne beskytte sig. Og da man nu ved hjælp af den begyndende 
intellektualitet efterhånden kunne skabe geniale mordvåben, knive, dolke, pistoler, 
geværer, kanoner og bomber, og derved kunne skabe sig overlegenhed overfor de 
fjender, der endnu ikke kunne følge med i dette kapløb i skabelsen af drabsmidler, 
kunne man altså her langt lettere vinde sejre og skabe tilsyneladende beskyttelse 
imod fjenderne, der i virkeligheden kun var medbejlere til livets materielle goder. At 
kristendommens henvisninger til bøn og næstekærlighed som de bedste 
beskyttelsesmidler eller vejen ud af mørket, vejen til at vinde den endelige absolutte 
sejr måtte stagnere over for den rivende udvikling i at skabe håndgribelige, 
materielle beskyttelsesmidler er naturligvis en selvfølge. Over for disse konkrete 
midler var bøn og næstekærlighed af en alt for abstrakt art over for de hjerner, der 
nu var vænnet til kun at tænke i konkrete begreber eller foreteelser. 
 
18. KAPITEL 
De ved intelligensevnen frembragte kulturgoder 
Denne tendens til at skabe mordvåben eller krigsredskaber blev til et førende 
element i al moderne kulturskabelse. Dette blev så meget desto mere tilfældet, 
eftersom man også på mange andre områder ved hjælp af den tiltagende 
intellektualitet blev de materielle materier og kræfter overlegne. Opfindelser satte 
menneskene i stand til at sejre over millioner af naturens hestekræfter. Skabelsen 
af maskiner til næsten alle mulige formål mangfoldiggjordes. Opfindelse af optiske 
apparater eller instrumenter udvidede menneskenes oplevelsesevne hundrede 
tusinder af lysår ud i verdensrummet, lige som de gav mennesket mulighed for at se 
solsystemer og mælkeveje eller hidtil ukendte verdensområder i mikrokosmos. 
Befordringsmidler, ved hvilke man kunne bevæge sig med en fart stærkere end 
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lydens hastighed, satte ligeledes mennesket i stand til at underlægge sig jordens 
afstande, så de næsten kun blev til bagateller. Klodens ellers så uoverkommelige 
fysiske dimensioner skrumpede ind. De tidligere optegnede ukendte terræner på 
verdenskortet er for længst berejst. Mennesket er hjemme på polerne såvel som på 
de højeste bjergtinder og i havenes største dybder og afgrunde. Mineralerne, 
planterne, dyrene og i visse tilfælde også menneskene obducerede og undersøgte 
man med lup, mikroskoper og røntgen. Stoffernes reaktioner, ikke blot på vor egen 
klode, men også på de fjerne kloder, sole og mælkeveje analyserede og optegnede 
man. Ja, man fandt endog et stof (helium) på solen, inden man anede, at dette stof 
også fandtes på jorden. Man målte og vejede sol, måne og stjerner. Ja, her fandt 
man også, alene ved beregning, en klode, inden den rent fysisk blev opdaget. Den 
endnu nye, spæde menneskelige mentalitet blev således sprængfyldt med viden om 
stoffernes reaktioner. Den overbebyrdedes med mål- og vægtfacitter, med indtryk af 
volumen, konsistens, vibrationer, hastigheder og bølgelængder. Med denne vældige 
viden fik man evne til at udløse nye eksperimenter, der igen gav nye erfaringer eller 
ny viden. Og denne tilegnelse af viden og kundskaber blev mere og mere 
hovedbetingelsen i væsenernes daglige liv, ja blev en livsbetingelse. Med de nye 
opdagelser og opfindelser opstod der nye skabemuligheder. Fabrikker, værksteder, 
laboratorier og kontorer opstod og krævede arbejdere. Hvem der blev uddannet i 
den materielle viden kunne få arbejde eller levevej i de nye områder. Den der ikke 
kom til at studere eller kom i lære, måtte vedblive at tilhøre en slags underklasse i 
samfundet, undertiden et slags ringeagtet proletariat. 
 
19. KAPITEL 
Da den materialistiske overbegavelse skabte en religiøs eller psykisk 
underbegavelse, der affolker verdensreligionerne 
Den foran nævnte videnstilegnelse blev mere og mere en livsbetingelse. Til sidst 
byggede staten selv skoler og krævede tvungen skolegang. Alle måtte allerede i en 
tidlig alder begynde at lære og atter lære. Små børn vandrer i dag til skolen med et 
væld af forskellige lærebøger, ud fra hvilke de må tilbringe mange af dagens timer 
med at studere og herved blive sat ind i den moderne kulturs påkrævede viden og 
kunnen. Og denne skolegang og undervisning fortsatte for manges vedkommende 
helt op i den voksne eller modne alder. At dette skabte en overordentlig stor 
forvandling i den menneskelige mentalitet er selvfølgeligt. Hjernerne arbejdede på 
højtryk med spekulationer, analysering, studier, læsning, skrivning, beregning og 
faguddannelse etc. Idet mennesket beskæftiges med en sådan fabelagtig tilknytning 
til konkret viden, måtte dette naturligvis bevirke, at det mere og mere ignorerede 
abstrakt viden. Ja, man regnede til sidst absolut ikke med noget som helst, der ikke 
på en eller anden måde kunne vejes og måles. Derfor blev religionernes dogmer eller 
sandheder, der jo ikke eksisterede som nogen videnskabeligt underbygget konkret 
viden, ved hvilken de kunne kontrolleres eller efterforskes således som de materielle 
foreteelser, betragtet som udslag af naivitet og overtro og kunne derfor kun 
erkendes som uvirkelige. Man vidste jo ikke og kunne ikke se, at disse dogmer eller 
facitter lå i et langt højere og større sanseområde end det lille lokale materielle felt, i 
hvilket man var blevet ekspert i at kontrollere sandheden. Derfor kunne man kun 
acceptere det konkrete eller det materielt håndgribelige. Hvad der ikke hørte ind 
under dette, gad man ikke beskæftige sig med. Hvad der ikke kunne vejes og måles, 
hvad der ikke fremtrådte i tid og rum, det var noget, der var under ens værdighed at 
arbejde med. Den materielle ekspert eller lærde, der vovede at arbejde på disse 
områder, kunne godt risikere at miste sin gode position på det materielle område, i 
hvilket han i virkeligheden var ekspert. Når han kunne nedlade sig til at beskæftige 
sig med sådanne naive foreteelser som de religiøse dogmer og påstande, måtte han 
alligevel være naiv, mente man. Og så regnede man ikke mere så meget med ham. 
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Og således gik det til, at den dagsbevidste religiøsitet måtte miste sit hidtidige 
fodfæste og dermed sin magt i mennesket. Dette måtte så naturligvis igen føre til 
den ydre degeneration og affolkning af de overleverede religiøse traditioner. Det er 
ikke blot inden for den kristne kirke, at den religiøse affolkning finder sted. Den vil 
også mere og mere finde sted inden for de andre store verdensreligioners område, 
alt efter som den intellektuelle udvikling også her bliver til livsbetingelse. 
Menneskene i disse nævnte områder er også godt på vej til at blive materialistiske 
akademikere og derigennem på vej til at blive tvivlere og gudsfornægtere som i de 
kristne lande. Den intellektuelle udvikling og dermed fagudviklingen vil ligeledes i 
disse lande blive en livsbetingelse. De der ikke har fået nogen materialistisk 
undervisning og faguddannelse, kan heller ikke her regne med at kunne hæve sig 
op over proletariatet i den moderne kultur, som for længst også her har begyndt at 
gøre sig gældende. Menneskenes indstilling til det religiøse eller til det psykiske er 
således blevet bragt til en næsten total stilhed eller stagnation på grund af deres 
materialistiske overbegavelse. 
 
20. KAPITEL 
Religiøsitetens forvandling til politik 
Den i det materialistiske intellektuelle menneske tilsyneladende forsvundne 
religiøsitet er i virkeligheden slet ikke forsvundet fra nævnte væsens psyke. Vi 
genfinder her det religiøse princip og den herfra udgående kraft i form af det, vi 
kalder ”politik”. Hvad er de politiske partier og sammenslutninger andet end en 
ændret form for religiøsitet? Finder man ikke her opsatte dogmer og fanatiske 
tilhængere af disse? Og er det ikke ignoreringen af de kristne antikrigsdogmer og 
troen på de politiske dogmers ufejlbarlighed, der ikke alene skaber krigen imellem 
staterne, men også mellem staternes egne borgere indbyrdes? Disse er som regel 
sammensluttede i forskellige, fra hverandre i opfattelse mere eller mindre afvigende, 
politiske partier, der hver især påberåber sig at sidde inde med de vises sten eller 
netop lige akkurat den rette politiske tro eller vej til lyset. Disse politiske partier er, 
selv om de nok hver især søger at praktisere den ifølge deres politiske tro sande 
idealisme, i virkeligheden kun materielle sammenslutninger, hvis højeste formål i 
stor udstrækning er at tilegne sig regerings- eller lovgivningsmagten til fordel for 
deres politiske tro eller idealisme. Det kan derfor ikke undgås, at de bliver 
indbyrdes rivaliserende og i tilsvarende grad bekæmpende hverandre. Da kold 
intelligens og selviskhed mere end virkelig human følelse og højere psykisk indsigt 
meget ofte i en overvejende grad behersker disse væsener, bliver fængsling, straf og 
henrettelse ikke blot til midler, ved hvilke man søger at beskytte stat og borgere 
imod forbrydelser, men de bliver også ofte under maske af at være denne 
beskyttelse til midler, ved hvilke man søger at tilrane sig regeringsmagten og 
opretholdelsen af den permanente besiddelse af denne. Ja, tortur- og dødsterræner 
eller raffinerede sadistiske lemlæstelseslejre, inden for hvilke man ikke veg tilbage 
fra at lade anderledes tænkende mennesker vansmægte til døde under de 
frygteligste pinsler, har endog langt fremme i det tyvende århundrede været anvendt 
af visse gudløse regeringsmagter. Og det ville være naivt at tro, at menneskeheden 
er blevet så højt udviklet, at disse metoder ikke stadigt kan være eller blive 
gældende. 
 
21. KAPITEL 
Magten i stedet for retten 
Inspirationen til human livsførelse eller menneskekærlig væremåde og kampen for 
retten eller virkelig retfærdighed i den moderne politiske interessesfære bliver i en 
alt for overvejende grad hæmmet af kampen om magten. Jo større magt man kan 
tilegne sig eller er i besiddelse af, desto mere kan man leve på andres bekostning, 
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leve højt på frugten af sin næstes evner, sved og arbejde uden at yde noget som 
helst til gengæld. Er det ikke netop magtpolitikken – og ikke retspolitikken – der 
endnu udgør den sande fordelingsfaktor af alle samfundsgoder? Er der ikke 
overordentlig store områder i den moderne verdenskultur, der er afgjort ved magt 
mere end ved moralsk ret? Er der nogen nations landegrænse i verden i dag, der 
ikke er afgjort ved magt, afgjort ved sejrherrer, afgjort og bestemt af nationer eller 
folk, der havde de bedste mord- eller krigsvåben, de bedste dræbende midler og 
dermed besad den største overlegenhed i ren materiel magtudfoldelse uden at 
besidde nogen tilsvarende fundamental indsigt i, hvad der i de givne situationer 
ifølge næstekærlighedsloven var virkelig moralsk berettiget og uberettiget? Derfor 
blev det magtfølelsen mere end retsfølelsen, der blev det afgørende i de overlegne 
magthaveres og erobreres viljeføring. Men en viljeføring alene baseret på magtfølelse 
uden retsfølelse er i sig selv en ren dyrisk manifestation. Dyrene kender intet til ret. 
For dem gælder det, at enhver er sig selv nærmest. Men når denne magtfølelse uden 
retsfølelse hos mennesket bliver intellektualiseret ved hjælp af en udviklet 
intelligens, bliver den så raffineret myrdende, lemlæstende og ødelæggende, at den 
ikke mere kan kaldes ”dyrisk”. Dertil er den nu alt for genial og dyrementaliteten 
overlegen. Hvilket dyr kan hamle op med det moderne menneske i al dets 
intellektualiserede mobilisering af dets dræbende eller morderiske viden og 
kunnen? Men man kan heller ikke med rette kalde denne overdimensionerede på 
magtfølelse uden retsfølelse baserede drabsmentalitet, der hensynsløst ignorerer 
loven for ren ”menneskelig” væremåde, nemlig det femte bud: ”Du skal ikke dræbe”, 
for ren ”menneskelig” mentalitet. Den virkelige ”menneskelige” mentalitet eller 
psyke, den der skal være i Guds billede efter hans lignelse, kan ikke være en 
bevidsthed, hvis fornemste og største beskyttelsesmiddel eller livsfundament er en 
overdimensioneret sabotage eller ødelæggelse af liv og livsmuligheder. Denne på 
magtfølelse mere end på retsfølelse baserede jordmenneskelige mentalitet kan 
således grundet på sin intellektualiserede fremtræden ikke kaldes ”dyrisk”, lige som 
den heller ikke kan kaldes ren ”menneskelig”, eftersom virkelig menneskelig 
væremåde i Guds billede ikke i nogen som helst situation beskytter og opretholder 
sit liv ved en nedsabling eller sabotage af andre levende væseners liv og 
livsmuligheder. Men når en sådan på magtfølelse mere end på retsfølelse 
intellektualiseret mentalitet eller psyke hverken er ren ”dyrisk” eller ren 
”menneskelig”, hvad er den da? Ja, da er den noget helt andet, som man indenfor 
den moderne verdenskultur i dag sikkert ikke med stor velvillighed vil erkende. Den 
er intet mindre end det, vi har fået symboliseret igennem Bibelen i form af 
begreberne ”djævelen”, ”satan”, ”den onde” og de her ind under hørende mentale 
foreteelser. Den kan kun udtrykkes som ”djævlebevidsthed”. Men det tjener til 
menneskenes undskyldning, at denne mentale tilstand er et uundgåeligt stadium i 
den udviklingsepoke, som alle levende væsener må passere i deres udvikling fra dyr 
til menneske. Det er denne ”djævlebevidsthed”, denne på magten mere end på 
retten baserede jordmenneskelige almentilstand, denne den ufærdige side i den 
jordmenneskelige psyke, der ligger til grund for den samlede jordmenneskeheds 
ulykkelige skæbne, dens dommedag eller ragnarok. Det er denne mentale tilstand, 
der skaber dens undertrykkere og undertrykte, dens altbeherskende ulige fordeling 
af livsgoderne, så millioner og atter millioner dør af sult, armod, nød og elendighed, 
mens andre millioner dør af frådseri, ødselhed og dovenskab. Millioner af 
mennesker kan ikke få så meget arbejde, at de kan tjene til det daglige brød, mens 
andre har adgang til at ”tjene” tusinder og atter tusinder af gange mere end det, der 
er nødvendigt for disse væseners daglige normale livsbehov. Den moderne 
verdenskultur såvel som hvert enkelt jordmenneskes skæbne er mere eller mindre 
dikteret af denne djævlebevidsthed eller magtfølelse uden retsfølelse. Det er ikke så 
mærkeligt, at alle måtte komme i krig med alle. 
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22. KAPITEL 
Den tvungne værnepligt, kristendommen og menneskenes eget store fredsønske 
I denne gudløse alles krig imod alle er det i virkeligheden stadig kampen om 
magten, der er det primære, mens kampen om retten er mere eller mindre 
sekundær. Derfor bliver det også stadig evnen til at myrde, der i største grad omend 
ufrivilligt og nødtvungent lægges vægt på i den moderne kultur. Hvortil ellers den 
umådelige økonomiske bekostning på udvidelse af drabs- og 
ødelæggelseskapaciteten, som manifesteres verden over både i de små og store 
lande? Hvortil ellers atom- og brintbomber? Hvortil ellers spekulationer i 
bakteriekrig? Hvortil den tvungne værnepligt, denne frihedsberøvelse af alverdens 
ungdom til fordel for en hedensk opdragelse, undervisning og træning i de mest 
raffinerede mordmanifestationer eller metoder, ved hvilke man kan påføre ”fjenden”, 
hvilket vil sige sin næste, de størst mulige dødbringende sår, lemlæstelser og 
ødelæggelser, altsammen imod menneskenes egen vilje og ønske om fred og human 
kultur? Hvorledes kan denne fundamentale undervisning i noget, der i 
virkeligheden er det rene menneskeslagteri, denne hedenske uddannelse af verdens 
ungdom til helvedeseksperter eller fagfolk i mordteknik eller livssabotage imod dens 
vilje, forenes med skabelsen og oplevelsen af den juleevangeliets fred på jorden og 
store velbehagelighed for menneskene, der årtusinde efter årtusinde er bebudet og 
endnu bebudes menneskene fra tusinder af prædikestole, kirker og templer verden 
over? Julebudskabet eller forjættelsen for menneskene er ikke blot noget, der kun 
var knyttet til englenes sang for hyrderne julenatten i Bethlehem. Århundreder 
forud for denne begivenhed havde Abraham modtaget følgende bebudelse om en 
kommende lysende fremtid for menneskene: ”I dig skulle alle folkeslagene 
velsignes”. Og peger ikke den hellige skrift eller Bibelen yderligere, dels igennem 
profeterne, og dels igennem verdensgenløserens forudsigelse, frem imod denne 
kommende lysets epoke for menneskeheden? Hedder det ikke her, at alle folk skal 
nå frem til at blive ført af verdensgenløserens sande livsmoral, den rene 
uforfalskede kristendom, hvilket igen vil sige den absolut sande og rene 
næstekærlighed, der er alle loves fylde? Hvad skulle Kristi ord ellers betyde der, 
hvor han blandt andet siger: ”Og jeg har andre får, som ikke hører til denne fold; 
også dem bør jeg føre, og de skulle høre min røst; og der skal blive én hjord og én 
hyrde? Det er tydeligt nok, at det, der her bebudes, er dette, at alverdens 
mennesker ikke skal blive ved med at være en splittet ”hjord” opdelt i mange 
grupper og underkastet fremmede og falske ”hyrder”, der ikke som ”den gode hyrde” 
sætter sit eget liv til i givne situationer for at frelse eller redde fårenes, men derimod 
søger at redde sit eget liv på bekostning af fårenes. Lige som den materialistiske 
videnskabs konkrete eller absolutte analyser og kendsgerninger er internationale og 
fælles for hele menneskeheden, således vil også åndsvidenskabens absolutte 
konkrete analyser og kendsgerninger, hvilket vil sige videnskaben om psyke, 
videnskaben om tankefunktioner og deres dødbringende og livgivende virkninger, 
videnskaben om skæbnedannelse, videnskaben om de ikke tids- og 
rumdimensionelle foreteelser og dermed videnskaben om skabelsen af den totale 
lykke- og livsglædebefordrende væremåde mand og mand imellem over hele jorden 
og under alle de i samme verden givne forhold, være internationale. 
Og alverdens mennesker vil, i samme grad som de bliver videnskabeligt indstillet og 
intellektualiseret, forenes i den samme opfattelse af Gud, verdensbilledet og en på 
næstekærlighed baseret væremåde overfor næsten eller alt levende. Og jordens 
områder er ikke mere et hjemsted for alles krig imod alle. De er ikke mere et 
hjemsted for krigsskuepladsernes dødsrallen, jammer og smertensskrig. De er ikke 
mere hjemstedet for atomvåbnenes udslettelse af millionbyers befolkninger og 
kulturværdier. De er ikke mere hjemstedet for armod, sultedød, nød og elendighed, 
thi alle elsker alle. Er det ikke denne opfyldelse af alle Bibelens bebudelser eller 
juleevangeliets fred på jorden og velbehagelighed for menneskene, der i dag i 
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virkeligheden er den skjulte ønskedrøm i alle kulturmenneskers dybeste indre og 
ikke altid mindst i de autoriteter og myndigheder, der ser sig nødsaget til at måtte 
befordre krigene? Det er ”talsmanden den hellige ånd”s begyndende fredens 
pulsslag under det jordmenneskelige daglige livs åndsformørkede, hedenske 
overflade. Det er begyndelsen til enden. 
 
 
Forslag til spørgsmål, som gruppen kan reflektere over: 
 

1. Hvordan opstod nationalismen?  
2. Hvordan kan nationalismen ses som en mental okkupation af medborgerne? 
3. Reflekter over Martinus’ beskrivelse af det jødiske folk og dens skæbne. 
4. Hvordan har nutidens stærke intelligensudvikling påvirket 

verdenssituationen? 
5. Hvor ser du i dagens verden ”magten”, ”retten” og den ”begyndende fredens 

pulsslag”? 

 
 

Onsdag: Bankkontokulturen og dens konsekvenser 
 
Livets Bog, bind 4, stk. 1319‒1328 
 
”Det ægte forretningsprincip” og ”det falske forretningsprincip” 
1319. Men da begæret efter næstens gods, goder eller fordele stadig brændte og 
flammede i individets indre, og disse goder ikke mere kunne erhverves ved rå magt 
eller selvtægt, da en sådan tilegnelse nu blev betragtet som ”røveri” og dermed var 
”strafbart”, kunne ”røveri” af næstens goder og fordele kun ustraffet finde sted ad 
skjulte eller camouflerede baner. Og det er disse camouflerede baner, der blev til 
det altbeherskende system, vi i dag kender som ”forretningsverdenen”. Nævnte 
verdens fundament er ikke i sig selv det guddommelige ”forretningsprincip”: 
”samme værdi for samme værdi”, men derimod et helt andet princip, der former sig 
som udløsning af ”størst mulig værdi for den mindst mulige værdi”. Det er dette 
sidste princip, der, afstivet ved hjælp af ”reklamekunst”, ”propaganda”, 
”suggestion”, er camoufleret som det ”ægte forretningsprincip”, hvis navn det da 
også bærer. Igennem dette ”falske forretningsprincip” får fortidens barbari og 
hensynsløse begærlighed overfor næstens ejendom en adgang til tilfredsstillelse eller 
udløsning, der unddrager sig øvrighedens eller ”retsvæsenets” indgriben, ja, er 
endog i en kolossal udstrækning ligefrem autoriseret og beskyttet af dette eller 
statens love. Medens det guddommelige eller ”ægte forretningsprincip” er et 
”bytteprincip”, ved hvilket værdier eller varer gensidigt kan fordeles til de for de 
samme varer særligt betrængte folk og racer rundt om på kloden, således at man 
der, hvor man har for meget af en særlig vare, kan bortbytte den med en vare, man 
mangler, og derved skabe en fuldkommen ligelig adgang for alle mennesker til alle 
fornødenheder, så er det ”falske forretningsprincip” derimod et princip, hvormed 
man skaber den allerhøjeste form for uligelig fordeling af alle livsvigtige 
fornødenheder. 
 
Konsekvensen af ”det falske forretningsprincip” 
1320. Og da det, som nævnt, er dette sidste princip, der efterhånden er blevet en 
altbeherskende faktor i den nuværende jordmenneskelige verdensorden, ser vi da 
også den mest forfærdelige armod, hunger, sult og elendighed visse steder, medens 
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man i tilsvarende grad ser en kolossal ophobning af værdier, rigdomme og 
livsfornødenheder andre steder, bastet og bundet som urørlig ”privatejendom”. 
Adgangen til disse værdier kan altså udelukkende kun ske ved, at man går med til 
at betale en allerhøjeste pris for det mindst mulige kvantum af nævnte 
fornødenheder, altså ”den størst mulige værdi for den mindst mulige værdi”. På 
denne måde må ethvert individ indenfor den jordmenneskelige almenhed i dag, 
tvunget af de love, som det selv med sin ”stemmeret” har været med til at skabe og 
autorisere, betale en større eller mindre overpris for hvert eneste stykke brød, ja, for 
hver eneste mundfuld mad og drikke, som livet måtte kræve for sin opretholdelse. 
Men det er jo ikke blot de absolut nødvendige, livsbetingende næringsmidler, der 
således er bundet bag det ”falske forretningsprincips” autoriserede love, det er også 
i allerhøjeste grad de livsvigtige beklædningsgenstande og boliger. Her betales også 
eventyrlige overpriser, der ligeledes optårner sig som ”privatformuer” for enkelte 
individer. Ja, så vidt går dette camouflerede eller ”falske forretningsprincip”, at det 
også har bastet og bundet de enkelte individers legemlige og sjælelige kraft som en 
fundamental ”handelsvare”, hvilket i dette tilfælde altså vil sige: som et glimrende 
objekt for en ublu udbytning, der ligeledes er beskyttet af de statslove, individerne 
indbyrdes hver især i uvidenhed om den virkelige sandhed eventuelt glødende har 
underbygget med deres ”stemmeret”. 
 
Arbejdernes løn af i dag er ikke et spørgsmål om den værdi, deres arbejde 
frembringer, men derimod et spørgsmål om balancepunktet mellem en fagforenings og 
en arbejdsgiverforenings mentale og fysiske magtkapacitet 
1321. Tusinder af arbejdere træller i en fabrik eller anden form for virksomhed for 
et dagligt eller timeligt beløb, der ikke tilnærmelsesvis repræsenterer den værdi, 
som vedkommende frembringer om dagen eller i timen, men derimod udelukkende 
kun udgør balancepunktet eller ligevægten imellem en ”fagforenings” og en 
”arbejdsgiverforenings” mentale og fysiske styrkeprøve eller kraftkapacitet. At denne 
styrkeprøve vil falde uheldigt ud for den mindst ”bevæbnede” part er naturligvis en 
selvfølge. Den mindst ”bevæbnede” af disse to kamppartier eller modstandere er 
den, der har mindst råd til at føre kampen og derfor først må give op og bøje sig for 
den anden part. Den, der har mindst råd til at føre kampen, er som regel 
arbejderen. Han er jo undertiden så dårligt stillet, at blot nogle få dages 
arbejdsstandsning skaber sult, savn og tårer i hans hjem, hos hans hustru, hans 
børn og andre, han eventuelt har ansvaret for eller skal forsørge. At den anden part, 
der lever i optårnede værdier eller har formue nok til, at dens pårørende, trods 
kampen, trods hans virksomheds standsning, kan leve i fråseri og vellevned i 
måneder og år, har de bedste kort på hånden til at kunne gå af med sejren, er 
naturligvis en selvfølge. Og det ”falske forretningsprincip” blev således også en 
camouflage for rent og skært ”slaveri” rent bortset fra det åbenlyse og direkte 
”slaveri”, der engang eksisterede og derfor også udgør et stort blad i 
jordmenneskehedens annaler. 
 
”Det falske forretningsprincip” skaber falske klasseforskelle eller den sociale 
”overklasse” og ”underklasse” 
1322. Og vi finder da også i dag jordmenneskeheden stærkt inddelt i to store 
”klasseforskelle”: ”overklassen” og ”underklassen”. Hver af disse klasser er igen at 
inddele i mindre klasser. Denne klasseinddeling er udelukkende baseret på, hvor 
begavet man er til at jonglere med det kunstige eller ”falske forretningsprincip”, og 
ligeledes hvor begunstiget man er af dette princip. Er man selv dygtig i udløsningen 
af dette princip, dygtig til at camouflere, lave reklame og suggerere sine ofre og ved 
kostbare annoncer sikre sig de store magtfulde blades velsignelse, begynder 
udplyndringens guldstrøm straks at flyde ind på ens bankkonto, og man hæver sig 
op i ”overklassen”. Og her begynder så alle andre døre at åbne sig for en, ja, selv i 
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kongers og fyrsters sale bliver man hædret og velsignet med titler og ordner for sine 
”store fortjenester”, sin eventuelle ”filantropiske virksomhed”, sine gaver til 
videnskab og kunst eller for andre af de ”spild”, der forekommer der, hvor der 
”handles”. Om den ”store mand” eventuelt har begyndt sin formues første dannelse 
som ”bordelvært” eller som en slags ”sortbørsmatador” eller lignende, er kun noget, 
der meget sagte hviskes om i krogene. Åbenlyst har den ”store” ordensbehængte 
mand jo al ”offentlighedens” velsignelse. At man er søn eller datter eller på anden 
måde er pårørende af en sådan ”stor” mand er naturligvis også en vældig 
begunstigelse og letter adgangen for dannelsen af en ny ”snyltning” på samfundet. I 
kraft af sin guldstrøm kan han jo udstyre sine pårørende med alle de nødvendige 
”forretningsmæssige våben”, kaution eller købe virksomheder osv. til dem og ordne 
alle de finesser, der skal til, for at en ny guldstrøm eller flod kan begynde at flyde i 
disses kasser. Han kan således sætte andre ”i vej” og derved formere ”overklassen”. 
Men han kan naturligvis også ved sin økonomiske overlegenhed garantere sine 
pårørende ”overklassens” velsignelser, selv om disse skulle tilhøre mindre begavede 
og, ”forretningsmæssigt” set, uduelige væsener, der mere egner sig til ”overklassens” 
lediggængeri, behagelige ”tidsfordriv” og tale om biler, klæder, de sidste moder, 
væddeløb og jagter etc. At ”underklassens” individer ikke kan være med i denne 
dans om guldkalven er naturligvis en selvfølge. 
 
Hvad der dækker sig under begrebet ”luksus” 
1323. Alle livets virkelige goder og behageligheder, som ”overklassens” individer 
alene dominerer med, er blevet kaldt ”luksus”. Men i virkeligheden er disse 
foreteelser ikke ”luksus” og kan aldrig blive det for den, der flittigt arbejder i 
samfundets eller sin næstes tjeneste, og vil for det virkeligt arbejdende individ, i 
absolut forstand, umuligt kunne være ”luksus”, men er derimod en naturlig 
foreteelse, som det, såvel som alle samfundets øvrige arbejdende væsener har ret til, 
men som foreløbig er frarøvet dem igennem det ”falske forretningsprincip”, efter 
hvilket deres arbejdsfortjeneste formindskes ved camoufleret ”røveri”. Hvad er da 
”luksus”? – Under begrebet ”luksus” skjuler sig de ting, de bekvemmeligheder, som 
ikke er så strengt nødvendige for det daglige liv, at de udgør en livsbetingelse. Men 
da det ikke er livets mening, at menneskene ikke må nyde fordelene af de 
bekvemmeligheder eller fuldkommenheder, de selv er i stand til at skabe, kan det 
således heller ikke være livets mening, at det er ”syndigt” at benytte sig af ”luksus”. 
Benyttelsen af ”luksus” kan absolut kun være lovstridigt der, hvor den fordres og 
benyttes af ”lediggængere”, der ikke selv udfører noget som helst nyttigt arbejde, 
men udelukkende kun snylter på livet, kun lever for at nyde ”behagelige 
tidsfordriv”. For væsener, der udelukkende snylter på samfundet, bliver selv de 
livsvigtige fornødenheder næsten at betragte som ”luksus”. De udgør jo store 
behageligheder og bekvemmeligheder, som det autoriserede ”falske 
forretningsprincips” love fritager dem for at have besvær med at tilegne sig. Nej, det 
der i dag for en ”arbejder” eller den store almenhed betragtes som ”luksus”, vil 
engang, når tidens fylde er inde, blive daglige, almene selvfølgelige og naturlige 
bekvemmeligheder. Ja, benytter vi ikke allerede i dag i stor udstrækning ting og 
genstande som selvfølgelige, der for vore bedsteforældre nærmest var uopnåelig 
”luksus”? – ”Luksus” er således ikke noget, der er ”syndigt”, men blot toppen af de 
goder, som efterhånden udvikler sig i samfundet. I første omgang bliver disse goder 
kun tilgængelige for de væsener, der i samfundsøkonomien udgør den stærkeste 
part eller finansielt set udgør den mest ”bevæbnede” magt, hvilket altså vil sige: det 
”falske forretningsprincips” matadorer. 
 
Virkningerne af ”Det Gamle Testamentes” forvandling af jordmenneskets psyke fra 
”åbenlys” til ”camoufleret” eller ”skjult” mord-, drabs- og magtmoral 
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1324. Med sin rigdom har en ”krøsus” jo det våben i hænde, med hvilket han 
lægger selv konger og fyrster for sin fod. At dette væsen er eller kan være forrest i 
kapløbet efter verdens mest raffinerede bekvemmeligheder og goder er naturligvis 
en selvfølge. Han er jo den suveræne ”sejrherre” på økonomiens slagmark, medens 
den almindelige arbejder eller det almene individ i samfundet på denne slagmark er 
den ”slagne fjende”. Og det daglige liv er således stadig en kamp, undertiden af en 
ualmindelig hensynsløshed og hårdhed fra denne ”sejrherres” side og kan 
naturligvis også være meget bitter og hadefuld fra den økonomisk undertryktes 
side. Den daglige tilværelse er og bliver således en uafviselig krigsskueplads med 
had, hævn, tyveri, usandhed, subsistensløshed, armod, prostitution, livslede, 
sygdom og selvmord side om side med luksustilværelser i fråseri og dovenskab, 
kunstige standsforskelle, ”overklassemennesker” og ”underklassemennesker”. 
Således ser virkningerne af det ”falske forretningsprincips” udfoldelse og 
beherskelse af verden af i dag ud. Det er virkningerne af ”Det Gamle Testamentes” 
forvandling af jordmenneskehedens psyke fra den åbenlyse rå og frie barbarisme og 
selvtægt til en intellektualiseret, hvilket her vil sige: camoufleret og skjult, 
magtmoral. 
 
”Bankkontoen” som det mest raffinerede, hemmelige ”mordvåben” og fundamentet for 
hele verdens civilisation af i dag. Intet under at der skulle en ”Jesus af Nazaret” til for 
at befri menneskeheden for dette al kulturs farligste våben 
1325. Medens køllen, buen og sværdet var det direkte våben i tidligere 
kulturperioder i menneskehedens historie, blev ”bankkontoen” senere i den 
moderne kultur eller det ”falske forretningsprincips” domæne, det mest raffinerede 
mordvåben. Med dette våben kan indehaveren bringe ikke blot sin næste, men hele 
stater, verdensriger, folkeslag og racer til ruin, fattigdom, sult, tårer, livslede og 
selvmord samtidig med, at han med det samme våben kan skabe sollys, glæde, 
frihed, uafhængighed og lykke for sin næste, for stater og folk. Men det kan også 
virke som en underminerende, snigende og langsomt dræbende gift i indehaverens 
egen tilværelse, forvandle hans psyke, bevidsthed eller liv til et løb hen imod 
hospital, sindssygehus eller galeanstalt. At forstå dette våben og derved med 
værdighed bære det, hvilket vil sige ”eje” dette, og således ikke selv være dette 
våbens ejendom, dets kastebold eller slave, kræver en psyke, der kun findes i ”det 
rige, som endnu ikke helt er af denne verden”. ”Det Gamle Testamentes” profeter og 
foreskrevne love har således forvandlet selvopholdelsesdriftens direkte redskab 
”sværdet” til i dag at udgøre det fornemme, indirekte og uskyldigt udseende og af 
alle beundrede og begærede ”tryllemiddel”, der hedder ”bankkontoen”. Medens 
sværdet var smedet af det rene metal under sang, liv og lyst i takt med hammerslag 
og kaskader af det gloende jerns gnister af ild, er ”bankkontoen” i samme grad, som 
den er baseret på det ”falske forretningsprincip”, som oftest blevet til ved andres 
ruin, tårer, slid, undergang og død. Ja, så raffineret og skjult er dette våbens 
dræbende kraft, at medens sværdets brug mod næsten til sidst fører til ”tugthus” og 
”dødsstraf”, fører ”bankkontoens” benyttelse som ”mordvåben” i stor udstrækning 
til hæder og ordensdekorationer, titler eller den højeste agtelse eller beundring for 
ikke at sige tilbedelse fra samfundets side. I sandhed, det dræbende princip er 
igennem dette nye våben blevet så intellektuelt camoufleret, at det i dag er 
fundamentet for hele verdens ”civilisation”. Hele den ”civiliserede” verdens staters, 
nationers og enkelte individers skæbne i dag hviler på stabiliteten af staternes og 
væsenernes ”bankkontoer”. Alt eftersom disse er fyldige og spækkede, vil de give 
adgang til eller åbne alle porte for deres indehavere og hensynsløst skyde alle andre 
medvæsener, der ikke har nogen stabil ”bankkonto”, til side, skubbe dem ud i 
armod, sult, nedværdigelse, lidelse og død, men ganske ustraffet for deres ophav, 
idet ”bankkontoens” benyttelse er autoriseret og lovbeskyttet. ”Bankkontoen” er jo 
legal ”privatejendom”, såvel for stater som for individer. Intet under at den 
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”bankkontoens” kultur, som vor civilisation af i dag udgør, knager og revner, skaber 
mentale jordskælv og eksplosioner. Det er nemlig den hemmelige, langsomt 
dræbende giftige virkning af ”bankkontoernes” brug som skjulte eller camouflerede 
mordvåben, der kommer til syne. Det er karmalovens uafviselige ”sæd og høst”. Det 
er de yderste konsekvenser af Moseloven: ”øje for øje og tand for tand”. Det er 
kulminationen af virkningerne af ”hellere at tage end at give”. Det er blomstringen 
af at elske sig selv mere end næsten. Intet under, at der skulle en ”Jesus af 
Nazaret” til for at skabe nye veje, ad hvilke menneskeheden kunne føres bort fra 
dette selviskhedens mareridts camouflerede mordvåben, dette dødens eller mørkets 
princips sidste forsøg på at beholde jordmenneskeheden i sit dræbende 
edderkoppespind. 
 
Hvorfor man ikke skal forfølge ”jøderne” 
1326. Der er således absolut ingen grund til for noget som helst andet folk eller 
nogen anden race at forfølge ”jødefolket” for dets tilknytning til det ”falske 
forretningsprincip”. ”Bankkontokulturen” eller ”ågerkarleprincippet” besjæler, som 
vi her har set, hele den ganske verden. Intet som helst folk eller nogen som helst 
”civiliseret” stat kan i dag sige sig fri af nævnte kultur eller princip. Denne kultur 
eller dette princip behersker fuldstændigt deres daglige liv, er fundamentet for deres 
”politik”, deres militære foranstaltninger, ligesom nævnte også er fundamentet for 
deres fysiske standsforskelle eller klasseinddeling. Det gør mennesket til lazaron 
eller krøsus. Det bestemmer væsenets sociale position og adgang til almenhedens, 
pressens eller offentlighedens beundring og agtelse og til medlemsskabet af det 
”gode selskab”, hvilket vil sige ”kapitalmagten”, ”overklassen”, ”bourgeoisiet”, altså 
den del af menneskeheden, der i dag er mest ”jødisk”. Må denne klasses mennesker 
ikke netop i kraft af denne deres sociale begunstigelse tro, at de er ”Guds udvalgte”? 
– Må ikke en stat eller et folk med lignende position tro, at det er ”Guds udvalgte” – 
nej, tro endelig ikke, at ”jødefolket” er noget enestående fænomen, tro ikke at 
”jøderne” er en ”paria” blandt nationerne. Jo mere man dømmer dem, desto mere 
dømmer man sig selv og afslører sin egen totale uvidenhed om selve 
menneskehedens udvikling eller passage i kredsløbet, hvis man da ikke ligefrem 
afslører, at ens eventuelle indignation er camoufleret misundelse over, at den eller 
den ”jøde” har tilegnet sig netop den sociale position, de goder eller en sådan 
”bankkonto”, som man netop selv med hele sin sjæls styrke havde ønsket eller 
kæmpet for at gøre til sin. Hvis denne position var blevet ens egen, så var der 
naturligvis intet i ens bevidsthed, der ville have reageret og stemplet en selv som 
”jøde” for ikke at sige ”ågerkarl”, således som man nu stempler situationen, fordi 
den netop gik en selv forbi og blev ens næstes skæbne. Nej, man må altid huske på 
den store synssvaghed eller blindhed, der gør sig gældende, når det drejer sig om 
ransagning eller bedømmelse af egne fejl, og den umådelige synsskarphed, der er 
fremherskende, når det er næstens fejl, man ønsker at fremhæve. ”Bjælken” i sit 
eget øje kan man stadig ikke se, medens man har umådelig let ved at se den 
allermindste lille mikroskopiske foreteelse eller ”skæven i sin broders øje”. Nej, det 
princip, der har gjort ”jødefolkets” navn til et skældsord, er absolut ikke noget 
specielt ”jødisk”, ligesom det heller aldrig nogen sinde vil blive noget specielt 
”europæisk”, ”amerikansk”, ”russisk” eller ”kinesisk” eller lignende. Det er ikke et 
særkende for noget som helst enkelt folk, men det er et uundgåeligt afsnit for hvert 
eneste væsen og folk i dets passage af kredsløbet fra ”dyr” til ”menneske”. Kun 
uvidenheden og naiviteten ligger til grund for enhver påstand, der fremhæver noget 
andet. 
 
Analyserne af ”bankkontokulturen”, ”det falske forretningsprincip”, ”rigmænd” etc. 
danner intet som helst grundlag for personlig forfølgelse af nogen som helst art 
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1327. Det vil derfor være tåbeligt og afslørende naivitet personligt at angribe den 
eller den rigmand, den eller den store ”forretningsmand” eller ”børsmatador”, den 
eller den, grundet på sin store ”bankkonto” eller formue, højt socialt anskrevne eller 
beundrede og hædrede privatperson, der følger eller overholder statens love. Han 
kan jo ikke gøre for, at der i kredsløbet eller udviklingen findes et sådant 
overgangsstadium fra det åbenlyse barbari og rå magtprincip til en højere 
intellektuel næstekærlighedskultur, som absolut alle jordmennesker må igennem 
for at blive formet i ”Guds billede”. Man kan lige så godt begynde at bebrejde ham, 
at han ikke er en abe, en elefant, en fugl eller en fisk. ”Bankkontokulturen” er for 
alle jordmennesker af i dag det samme, som vandet er for fisken. Uden vand kan 
fisken ikke ånde eller leve. Uden ”bankkontokulturens” virkninger kan det almene 
jordmenneske eller den enkelte nation af i dag umuligt gøre sig gældende. Uden 
”bankkontokulturen” ville jordmenneskeheden aldrig nogen sinde kunne nå at få 
adgang til de oplevelser eller mørkets foreteelser, der netop giver de erfaringer, at 
man ”hellere skal give end tage”, at man ”ikke er kommet til verden for at lade sig 
tjene”, eller for at leve på andres bekostning, men derimod for ”at tjene” og være 
med til at skabe lykken for alle andre levende væsener. Kun det er Forsynets 
mission og ”Guds billede”. Uden at blive ét med dette billede ingen oplevelse af 
udødeligheden, ingen oplevelse af sit eget højeste selv, sin egen høje identitet som 
”gudesøn” og tidens og rummets herre eller evighedens behersker, ingen virkelig 
fornemmelse af den højeste salighed eller absolutte glæde ved at være til. Vor 
analyse her er derfor absolut lige så lidt beregnet på at skulle skabe forfølgelse, 
angreb eller bebrejdelser mod ”bankkontoindehaverne” og ”bankkontokulturen”, 
som den er beregnet på at være et angreb på vandet eller oceanet med dets indhold 
af fisk. Livet må gennemleves og må derfor gå sin gang. Vor analyse her, såvel som i 
alle andre afsnit af ”Livets Bog”, har kun til opgave at vise dette livs 
guddommelighed og mening, lige så vel i mørket som i lyset. Og der, hvor denne 
mening bliver åbenbaret, falder alle angreb, forfølgelser, intolerance, had og hævn 
bort, og forståelsen af næsten og dermed af livet bliver det levende væsens ejendom. 
Og kærlighedens altovervældende varme og lys vil udgå fra alle øjne, fra hver en 
hånd og mund og blive en selvfølgelighed for alle jordmennesker indbyrdes. 
 
Hvorfor ”Det Gamle Testamente” er blevet forældet 
1328. Som vi her har set, er alverdens mennesker blevet ”jøder”. De er alle blevet 
”forretningsfolk”. ”Bankkontoen” er det faste punkt for jordmenneskehedens kultur 
af i dag. ”Det Gamle Testamentes” love og forskrifter er i dag dybt i bevidsthedslivet 
rodfæstet ”vanebevidsthed”. Dets intellektualisering af det åbenlyse rå magtprincip 
er i en altovervældende grad lykkedes. Dets mission er totalt fuldbragt. Det har for 
længst ophørt med at kunne føre jordmennesket videre og er da også derfor blevet 
forældet, blevet ”Det Gamle Testamente”. 
 
 
Åndsvidenskabens nødvendighed, kap. 12‒18 
 
12. KAPITEL 
Hvorledes diktaturet overvinder både religion og den materialistiske videnskab 
Men nu må man ikke tro, at den samme skæbne ikke vil ramme andre totalitære 
systemer og deres ophav, hvis ikke der indtræder en ændring i deres indstilling til 
fordel for sandt demokrati eller sand kommunisme. Men rent bortset herfra kan det 
ikke bestrides, at der er fart i udviklingen. Diktaturprincippets kvælende 
blækspruttearme med deres sugeskåle omslynger alle stater og individer i dette 
øjeblik, uden at man i virkeligheden vil gøre sig denne sandhed klar. Thi disse 
sugeskåle placerer sig som uskyldige, uundgåelige nødforanstaltninger, såsom 
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”valutapukler”, varemangel, prisforhøjelser, lønkampe, strejker, lockouter og 
arbejdsløshed. Disse dødbringende sugeskåle tvinger så igen regeringerne, 
ligegyldigt om disse er demokratiske eller kommunistiske, til diktatoriske 
foranstaltninger med hensyn til adgangen til bolig, varme, lys og klæder, til 
befordring, udrejsetilladelse, til salg og køb af varer. Hertil kommer så det vældige 
forbrug af statens penge til diktatoriske militære opbud, en helst altbeherskende 
hær og flåde med tilhørende kostbart flyvevæsen. Sukkende og stønnende under 
dette diktatoriske åg, som almenheden har fået foregøglet som sandt demokrati eller 
sand kommunisme, afføder denne tilstand en forstærket opblussen af 
”nationalismen” eller dyrkelsen af egen stat på bekostning af andre stater. Og med 
den svækkede tillid eller vildfarne indstilling til det virkelige demokrati er banen 
mere eller mindre fri til diktaturets totale fremmarch. Censur for tale, tanke og ånd 
begynder at lukke af for de sidste rester af personlig frihed. Diktaturet bliver 
komplet. Og hele denne udvikling af diktatur er ikke mindst blomstrende inden for 
de kristne stater og praktiseres i høj grad af væsener, der er døbt i Faderens, 
Sønnens og den hellige ånds navn. Det er rigtigt, at denne udviklingsproces ikke 
har været ønsket og i virkeligheden heller ikke i dag er ønsket af folkene der, hvor 
de ikke ligefrem af opflammende propaganda i diktaturets favør bliver suggereret. 
Den udvikling er noget, der finder sted trods menneskenes bestræbelser på at 
skabe demokrati eller kommunisme. Den er noget, religiøse såvel som politiske 
kræfter endnu ikke har kunnet råde bod på lige så lidt som den materielle 
videnskab. 
 
13. KAPITEL 
Ingen som helst nationalregering kan råde bod på miseren 
En regering i et enkelt land kan let bevise sin uskyldighed og hjælpeløshed i 
diktaturets fremadskridende udvikling. Den kan jo ikke gøre ved, at de eller de af de 
andre stater ikke vil lukke op for deres overflødige beholdning af eventuelle 
brændstoffer, olie, kornstoffer eller andre livsvigtige produkter uden på de eller de 
hårde eller uoverkommelige betingelser. Nævnte regering har derfor ikke anden 
udvej end netop at diktere sit eget lands borgere at indskrænke deres forbrug af 
livsfornødenheder til de sparsomme kvanta, der er adgang til igennem landets egen 
beskedne valuta og selvforsyning. At denne indskrænkning kun kan ske ved 
diktatur, rationering, varekontrol etc., er selvfølgeligt. At der herved skabes vældige 
indhug i borgernes personlige frihed og ejendomsret i form af restriktioner, der er 
skrigende imod den demokratiske politik og borgerbeskyttelse, der ellers inden for 
en vis tidsepoke har været gældende, er selvfølgeligt. Det var i denne tidsepoke, at 
de nugældende kolossale videnskabelige, tekniske og kemiske fremskridt blev gjort, 
som nu må stagnere grundet på de voldsomme bestræbelser for at gavne sin egen 
nationale politik og overdrevne fædrelandsdyrkelse bag gigantiske isolationsmure af 
voksende militært opbud, som nationalstaterne hver især indkapsler sig selv i. At 
denne isolation eller indkapsling af nationalstaterne må blive en forkalkning eller 
tilstopning af det internationale samkvem mellem staterne, der efterhånden var 
blevet en livsbetingelse, turde vel her være synligt som en urokkelig kendsgerning. 
At denne forkalkning ikke kan fjernes ved en endnu mere effektiv isolationspolitik 
eller indkapsling af nationalstaten i form af en endnu større fædrelandsdyrkelse og 
voldeligt militært opbud kan jo kun være lige så selvfølgeligt. At det samlede 
internationale jordmenneskelige samfundslegeme vil reagere voldsomt imod denne 
dødbringende forkalkning i sit indre, er kun, hvad der er blevet til urokkelig 
kendsgerning igennem den verdenskrig, der begyndte i 1914, og som først kan 
standses den dag, der opstår et internationalt, demokratisk lov- og retsvæsen, 
udstyret med magt til at nedbryde alle nationalmilitære isolationer og dødbringende 
fædrelandsforgudelser. Indtil da vil nationaliseringerne kun kunne give deres 
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befolkninger frihedsberøvelse, restriktioner eller livsledebefordrende indgreb på alle 
tænkelige felter. 
 
14. KAPITEL 
Det store flertals vildfarelse 
At masserne i deres uforstand og skuffelse vil reagere revolutionært imod dette styrt 
imod afgrunden, imod den frihedsberøvelse og lavere levestandard, som deres 
regeringer, grundet på livsbetingende nødvendighed, må opretholde, er naturligt. 
Den store hob tror, at det blot drejer sig om fagorganisation og lønforhøjelse og 
tilslutter sig politiske partier, der i særlig grad har forfølgelse af private initiativer 
eller foretagender til fordel for statsovertagelser af alle produktioner på programmet, 
og forstår slet ikke, at denne udskiftning ikke er løsningen, selv om den engang i 
fremtiden, når menneskeheden på en helt anden måde er modnet dertil, vil finde 
sted. Den forstår heller ikke, at alle vanskelighederne vil være de samme under en 
hvilken som helst nationalregering, der så end måtte sidde inde med magten. 
Diktaturet vil stadig i større eller mindre grad være fremtrædende. Det styrt hen 
imod kultursammenbrud og frihedsberøvelse, som menneskene inden for de 
demokratiske lande af i dag er ude for, og borgerne i de totalitære stater allerede 
vånder sig i, og som har lagt så mange af Europas kulturcentre i ruin og sendt 
millioner af mennesker til tortur, invaliditet, slaveri og gaskamre, kan ikke standses 
hverken ved strejker eller lockouter, krige, traktater eller overenskomster af nogen 
som helst art. Heller ikke prisstigninger eller lønforhøjelser tæller noget som helst i 
dette store spil. Miseren bunder, som vi før berørte, slet ikke i virkninger, som disse 
foranstaltninger kan være nogen som helst modgift imod. Tværtimod, disse 
foranstaltninger kan kun gøre ondet endnu værre. 
 
15. KAPITEL 
Hvad menneskene i første omgang må gøre 
At menneskenes store materielle kunnen, deres beherskelse af naturens eller 
elementernes kræfter, deres høje materialistiske videnskab ikke har kunnet 
forhindre dette deres fald imod afgrunden, imod al personlig frihedsberøvelse, mod 
trældom og slavelænkning, imod armod, sult og sygdom, imod håbløshed og 
livslede, er i dag en fundamental kendsgerning for en hvilken som helst forsker, der 
virkelig kan tænke, høre og se. 
Men hvad skal menneskene da stille op imod denne uhyggelige kendsgerning, inden 
det bliver for sent? Den første betingelse er naturligvis, at de i stedet for at jage efter 
at sætte løn- og prisstigningsskruen i glødende sving eller hvirvel, må standse op, 
læse, lytte og tænke. Hele deres oplevelse af mørket, deres krigsåg, trældom og 
frihedsberøvelse skaber jo følelser eller fornemmelser af livet, der viser, at 
menneskene i sig selv er noget ganske andet end sten, vand og luft, og at der 
således er mere til mellem himmel og jord end netop materien. Men hvorfor så tro, 
at man kan leve uden at have kendskab til dette ”noget”, der ikke er sten, vand eller 
luft, det ”noget”, der ikke er kødet, blodet eller sanserne, men derimod udgør det 
”noget”, der oplever mørket eller miseren igennem sanserne? Når denne misere eller 
menneskehedens mentale krise er en kendsgerning, er det også en kendsgerning, at 
der er ”noget”, der oplever denne krise, ”noget”, der græder, er syg og ulykkelig over 
sin mørke skæbne. Kan stenen, vandet eller luften græde over sin skæbne? Kan 
disse foreteelser overhovedet have skæbne? Vandrer de ikke i et lovbundet 
kredsløb? Må stenen ikke smelte, vandet fordampe og luften fortætte sig ved særlige 
temperaturforandringer? Materien kan hverken le eller græde over sin tilstand. Tror 
man ikke, det er på tide, at man begynder at lære at forstå, at evnen til at føle 
lidelse og lykke i sig selv er en afsløring af ”noget”, der står over materien, og overfor 
hvilket materien blot eksisterer som et materiale for livsoplevelse? Og tror man ikke, 



 25 

at dette ”noget” lige såvel kan bruge materien til materiale for skabelsen af 
livslykke, som det kan bruge den som materiale for skabelsen af ulykke og livslede? 
 
16. KAPITEL 
Menneskehedens frelse er ikke et vare- eller pengeproblem, men et psyke-problem 
Er det ikke skrigende forkert at opretholde et statsstyre, inden for hvilket 
intellektuelle mennesker, der i mange henseender allerede er genier, skal jages 
rundt som en flok umælende dyr, som en flok får eller gæs, af en altbeherskende 
slavepisker eller en gruppe af slavepiskere, der igennem deres mentale struktur og 
væremåde afslører sig som intellektuelle eller åndelige undermålere? Væsener, der 
offentligt i ord eller handling åbenbarer, at de ”hellere vil leve én dag som løve end 
hundrede dage som lam”, har urokkeligt afsløret sig selv som mentale undermålere 
eller sinker på et plan, hvor man skaber humanitet, kultur, fred og lykke. Er det en 
kendsgerning, at et sådant væsen hører hjemme hos de vilde skalpe- eller 
hovedjægere? 
At den intellektuelle menneskehed er sunket ned til i visse tilfælde at lade sådanne 
skalpe- og hovedjægere, enten som enlige diktatorer eller som diktatoriske 
magtgrupper, skalte og valte med dens liv, sjæl og ånd, måtte uvægerligt føre til en 
kulturødelæggende dødsepoke som den, samme menneskehed i dag i store områder 
vånder sig i, sukker og stønner under. Tror man ikke, det er på tide, at man 
begynder at forstå nødvendigheden af at lære tanke- og sjælelivet at kende, lære at 
kende de levende væseners mentale struktur, lære at indse, hvordan man skal 
tænke, hvordan man skal føre vilje eller lære at forstå, hvad forholdet imellem os 
selv og andre levende væsener betyder? Skal dødssfæren blive endnu mere drastisk 
eller skrigende? Har vi ikke set, hvorledes det er gået de første fremtrædende 
skalpe- og hovedjægerdikterede lande? Skal de ellers så fornuftige og i demokrati 
fremskredne lande nu gå samme vej, lade sig indkapsle i en ring af hemmeligt 
politi, censur og frihedsberøvelse, koncentrationslejre, gaskamre og slavearbejde til 
fordel for en vanvittig eller sadistisk skalpe- og hovedjægermentalitet? Ja, sukker og 
stønner de nævnte lande ikke allerede under diktaturets første forberedende 
arbejde, dets første frihedskvælende dunster? Hvad er restriktioner, valuta- og 
varekontrol, toldmure og pasvisum etc.? De er de årsager, der under 
nødvendighedens og uskyldighedens kåbe eller maske overalt nu tvinger diktaturet 
frem i folkebevidstheden ganske uafhængigt af, hvilken regering de så end måtte 
sidde inde med. Det er de samme restriktioner, der befordrer den overtro, at den 
demokratiske regeringsform har spillet fallit, og at kun diktaturet må være at 
foretrække. Man mener således, at kun en ”stærk mand” kan råde bod på miseren, 
bringe nationen på fode og give personlig frihed og velfærd til alle. Så hylder man 
den ”stærke mand”. Og så begynder – ikke menneskenes frigørelse – men en vældig 
jagt på skalpe og hoveder, en jagt på alle og enhver, der vover at have en anden 
mening eller tanke end diktatorens. At vejen nu uafvigeligt går imod 
koncentrationslejre, tortur, slaveri, invaliditet, død og undergang for staten, folket 
og diktatoren, er kun, hvad der allerede er blevet en kendsgerning for verden 
igennem alle de totalitære stater, der i dag kun er ruinhobe og mentalt kaos. Og er 
det ikke netop tillige en kendsgerning, at de stater, der i dag er længst fremme i det 
totalitære system, har endnu større og mere dybtgående personlig frihedsberøvende 
områder end de lande eller stater, der endnu til en vis grad ledes af ubeskadigede 
eller uforfalskede demokratiske principper, selv om disse principper ganske vist 
også er i skred eller forfald. Dette vil altså igen sige, at der i virkeligheden ikke 
eksisterer noget som helst nationalregeringssystem, der kan redde verden. Verdens 
frelse er ikke et spørgsmål om national magtforøgelse. Den er ikke et vare- eller 
pengeproblem, men et psykeproblem. 
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17. KAPITEL 
Alverdens stater forenet i én regering er verdens frelse 
Der må således et helt nyt system til. Dette nye system er det, der er kernen i de 
største vises bevidsthed, og som var det oprindelige mål for den kristne 
verdensreligion, nemlig: menneskehedens fremtræden som ”én hjord og en hyrde”. 
Dette vil igen sige det samme som, at alverdens mennesker, folk og racer 
uafhængigt af nationalitet må forenes i ”én stat med én regering”. Uden denne 
indstilling hos alle nationers og staters mennesker vil der umuligt kunne skabes en 
verdensfred. Tiden er kommet, da menneskenes materialistiske viden og kunnen, 
deres industrialiseringsevne og befordringsmidler, ja, hele deres beherskelse af 
materien, der nu er af internationalt format, ikke mere kan få luft inden for den 
enkelte nation eller stat. Den kan kun leve og ånde igennem ”internationalisme”. 
”Nationalisme” vil således være en absolut ufejlbarlig kvælningsdød for et hvilket 
som helst folks videns og kunnens internationale format. Men da nationalstaterne 
hver især ikke desto mindre sætter vældige, spærrende grænseforanstaltninger, 
militær- og flådebaser, altødelæggende krigsopbud omkring sit domæne, måtte 
udviklingen uundgåeligt føre til sprængning af sådanne i ”nationalistiske” 
forsteninger isolerede ”nationalstater”. Og det er denne ”nationalstaternes” 
sprængning, der i særlig grad tog sin begyndelse i form af verdenskrigen 1914. Og 
denne sprængning vil ikke ophøre, før der ikke mere findes isolerede 
”nationalstater”. Verdenskrigen af 1914 er således ikke ophørt. Den eksisterer 
stadig og vil fremdeles fortsætte sin drastiske, bloddryppende dommedagsfærd hen 
over jorden, indtil en virkelig på et hundrede procent ”demokratisk” magtprincip 
baseret verdensregering er dannet. At der inden for denne verdensregering eller 
dette internationale lov- og retsvæsen, som den udgør, ikke eksisterer ”vetoret” eller 
udmeldelsesmulighed for nogen som helst nationalstat er en selvfølge. Dette betyder 
naturligvis ikke, at de folkenes nationale særpræg og traditioner, der ikke skader 
eller er en hæmning for andre staters velfærd, skal udslettes, tværtimod. 
Verdensregeringen er den absolut eneste form, under hvilken disse særpræg og 
traditioner såvel som de enkelte borgeres personlige frihed og velfærd kan beskyttes 
og bevares. Det nuværende verdensanarki mellem staterne er menneskehedens 
sande dødsfjende og får altså hele sin fulde næring og trivsel igennem den 
”nationalisme” eller fædrelandsforgudelse og den heraf følgende krigsmæssige 
isoleringspolitik, som alle nationalstater af i dag betragter som et livsbetingende 
ideal. At de derved begår mord eller tilintetgørelse af deres indfødsret til det 
internationale verdensrige, som de i kraft af deres materielle videns og kunnens 
vækst ud over ”nationale” grænser og deres heraf udviklede internationale format er 
borger i, ligger endnu uden for den store almenheds horisont. Den forstår således 
ikke, at ”nationalisme” er kollektiv ”egoisme”, mens ”internationalisme” er kollektiv 
”uselviskhed”. Internationalisme udgør det sande kristne princip. Og kun igennem 
dette kollektive, uselviske princip i form af en verdensregering eller et internationalt 
demokratisk lov- og retsvæsen vil alle jordens slægter kunne velsignes. 
 
18. KAPITEL 
Åndsvidenskaben og freden 
”Internationalisme” er således menneskehedens absolut eneste vej til udfrielse af 
mørket, til kultur, til frihed, til fred og lykke. Og da åndsvidenskaben udelukkende 
er en videnskab om menneskenes internationalisme, deres indbyrdes kosmiske 
broderskab, en beretning om fremtidsstaten eller verdensrigets struktur, kort og 
godt er en oplysning om alt det ved det levende væsens skæbne, som hverken den 
materielle videnskab eller den kirkelige religion har kunnet give menneskene, er det 
her synligt, at menneskehedens sande fremtidslykke udelukkende kun kan baseres 
på åndsvidenskab. Dette vil igen sige en videnskab, der afslører livets mysterium og 
dets love ikke som trosdogmer, men derimod som sammenhængende logiske 
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tankerækker, der for intelligensen gør alt broderskab imellem nationer, racer og 
individer synligt som en livsbetingende selvfølgelighed. Menneskets tilegnelse af 
denne indsigt i livets eller det levende væsens kosmiske analyse er det eneste, der 
kan fuldende den kultur eller hjertets dannelse, der får mennesket til at fremtræde i 
”Guds billede efter hans lignelse”. Og med et verdensomspændende 
samfundslegeme af væsener eller celler er julebudskabets forjættelse sket fyldest. 
Den varige fred lyser ud over jordens kontinenter og have. 
 
 
Forslag til spørgsmål, som gruppen kan reflektere over: 
 

1. Hvordan ser du på Martinus’ analyser af det ”falske” og det ægte” 
forretningsprincip? Hvad er dit eget forhold til ”forretningsprincippet”? 

2. Hvordan opstår et klassesamfund med store forskelle i levevilkår, magt og 
muligheder? 

3. Martinus beskriver bankkontokulturen som ”det mest raffinerede, hemmelige 
”mordvåben”.  Hvilke tanker gør du dig om det?  

4. Hvordan og hvorfor er diktaturprincippet atter på fremmarch i verden i dag?  

 

Torsdag: Religion og politik, kommunisme og demokrati 
 
Livets Bog, bind 4, stk. 1333‒1338, 1341‒1351 
 
”Det Nye Testamente” er ”kommunismens” dybeste og inderste kilde. Jesus af 
Nazaret er modellen til eller forbilledet på den fuldkomne ”kommunist” og blev derved 
”stjernen”, der tændtes julenat på den jordmenneskelige åndshimmel  
1333. At der i jordmenneskene efterhånden vokser en tiltagende længsel efter at få 
afskaffet den økonomiske klasseforskel, så der ikke bliver nogen ”overklasse”, der 
kan undertrykke, eller nogen ”underklasse”, der kan undertrykkes, må vel også 
opfattes som udtryk for den allerhøjeste normalitet? – Og er det ikke lige akkurat 
denne højeste normalitet, ”Det Nye Testamente” har til opgave at skabe 
indledningen til? – Er dets erklæring om ”den rige mand, der lige så lidt kan komme 
i himlen, som en kamel kan gå igennem et nåleøje”, dets beretning om ”den rige 
mand og den fattige Lazarus” i dødsriget, samt dets påbud om at ”drage sit sværd i 
skeden” og ”vende den højre kind til”, og at ”den, som har to kjortler, må give den 
ene til den, som ingen har” og i det hele taget ”elske sin næste som sig selv”, ikke 
netop lige akkurat udtryk for den økonomiske ”overklasses” og ”underklasses” 
afskaffelse til fordel for én stor fælles klasse, i hvilken der absolut kun kan være 
den medfødte naturlige standsforskel, nemlig ”åndsforskellen”, den forskel der 
udelukkende betinges af væsenernes udviklingsstandard og ikke af deres 
pengepung eller ”bankkonto”? – Men når ”Det Nye Testamente” således 
udelukkende har til opgave at afskaffe al økonomisk standsforskel, har til opgave at 
udslette al økonomisk ”over-” og ”underklassevæsen” til fordel for det naturlige 
”aristokrati”, nemlig ”åndsaristokratiet”, finder vi jo her ”kommunismens” dybeste 
og inderste kilder. Jesus af Nazaret, ophavet til ”Det Nye Testamentes” kerneideer, 
er således verdens største og første ”kommunist”. Hans væsen eller væremåde 
udgør billedet eller modellen, efter hvilken det jordiske menneske skal forvandles 
fra at være ”det falske forretningsprincips” slave til at være ”det ægte 
forretningsprincips” geniale udøver, der kulminerer i ”hellere at give end at tage”, og 
i kraft af hvilken guddommelig væremåde al udslettelse af de materielle værdiers 
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samfundsskadelige ophobninger til fordel for en total samfundsmæssig økonomisk 
ligevægt imellem alle stater såvel som imellem individer vil blive praktiseret. Ingen 
”fattige” og ingen ”rige”, men en altbefordrende glæde-, lykke- og velsignelsesgivende 
velstand til alle jordmennesker over hele kloden vil blive en herskende faktor. Er det 
ikke netop den ”velbehagelighed”, der julenatten bebudedes menneskeheden? – 
Hvordan skulle vel ellers den permanente krig imellem ”overklasse” og 
”underklasse”, mellem ”arbejdsgiver” og ”arbejder” kunne fjernes? – Og hvordan 
skulle julenattens ”fred på jorden” blive til kendsgerning, sålænge det er en 
livsbetingelse for alle jordmennesker at være ”soldat” på den ene eller den anden 
front i denne kamp om det nødvendige daglige brød? – I sandhed, det var ikke 
nogen lille og ubetydelig stjerne, der tændtes med Jesu fødsel på den 
jordmenneskelige åndshimmel. Det er her let at forstå de ”himmelske hærskarers” 
jubelsang og lovprisning af den evige Fader. 
 
”Politik” og ”politikere” repræsenterer kampen mellem ”det gamle” og ”Det Nye 
Testamentes” ideologier 
1334. ”Det Nye Testamentes” evangelium udgør altså den rene ”kommunisme”. Og 
da dette evangelium har været statsreligion igennem århundreder, er det ikke så 
mærkeligt, at der er opstået alle de mangfoldige sociale brydninger indenfor de 
pågældende stater eller den ”kristne” ”civilisation”, vi kender under begrebet 
”politik”. Under dette begreb dækker sig altså kampen mellem ”overklassen” og 
”underklassen”, kampen imellem dem, der ejer værdierne i verden, og de 
ubemidlede, kampen imellem rigdom og fattigdom, kampen imellem fråseriets og 
hungerens repræsentanter. På den ene front er det kampen for at bevare det 
enkelte individs ret til at tilegne sig værdierne ved hjælp af ”det falske 
forretningsprincip”, lige som det på den anden front er kampen om en retfærdig 
administration af værdierne med samme ret og økonomisk mulighed for alle 
mennesker, der gør sig gældende. Det er denne krig om værdierne eller goderne i 
verden, der i dag udgør ”fredens” modsætning, skaber revolutioner og krige, styrter 
fyrste- og kongehuse i grus, skaber hævn og forfølgelse, ja, har ført verden helt frem 
til ”dommedagen”. Det var jo også hertil, at kampen skulle føres. Det var jo denne 
”dommedags” tidsperiode, der af Verdensgenløseren eller ”kommunismens” sande 
ophav blev bebudet som ”de sidste tider”, hvilket vil sige: ”bankkontokulturens” 
eller ”det falske forretningsprincips” kulturs eller civilisations ophør. Efter dette 
ophør skulle jo en ”ny himmel” og en ”ny jord” opstå, hvilket, som tidligere berørt 
her i ”Livets Bog”, henholdsvis jo er en helt ny religiøs eller åndelig indstilling til 
livet, næsten og omgivelserne og en helt ny administration af de materielle værdier i 
verden. Begrebet ”politik” er således i virkeligheden kun udtryk for kampen imellem 
”Det Gamle Testamentes” og ”Det Ny Testamentes” to forskellige ideologier, imellem 
det første testamentes uindskrænkede ”herrefolkemoral”, besiddelses- og 
udbytningsret overfor næsten og det sidste testamentes opløsning af denne moral til 
fordel for skabelsen af beskyttelsen af næsten og omgivelserne igennem 
næstekærlighedsloven. ”Politik” er kampen mellem ”selviskheden” og 
”uselviskheden”. Alle, der kæmper for social forandring af samfundet, er således 
”politikere”. 
 
”Kommunister” og ”falske kommunister” 
1335. Alle ”politikere”, der kæmper for social uselviskhed eller ophævelse af 
økonomiske standsforskelle til fordel for den naturlige standsforskel, der 
udelukkende kun kan være ”åndsforskellen” eller den forskel, der ikke bestemmes 
af, om man er rig eller fattig, og ikke kan måles i kontostørrelser, er ”kommunister”. 
Men det betyder naturligvis ikke, at alle, der i dag kalder sig ”kommunister”, er 
virkelige ”kommunister”, ligesom det jo heller ikke er alt, der i dag proklameres som 
”kommunisme”, der er ”kommunisme” i renkultur. Målestokken for en virkelig 
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”kommunist” er selve ”Verdensgenløseren”, ophavet til den ny begyndende 
”kommunisme”. Og det må vel indrømmes, at væsenernes praktisering af hans 
”kommunisme” eller væremåde endnu lader meget tilbage at ønske? – Sålænge 
individet endnu kan udøve terror og hævnakter, udplyndringer, røverier og 
mishandlinger overfor de besiddende klasser, har det ikke noget med virkelig 
”kommunisme” at gøre. Et sådant væsen er en ”falsk profet” indenfor 
”kommunismen”. Et væsen, der øver terror og vold imod et andet væsen, blot fordi 
det tilhører den økonomiske overklasse, afslører med denne sin handlemåde, at det 
er ”diktatorisk” indstillet. Men ”diktatur” er ”mental ensretning” af væsenerne, og 
”mental ensretning” af væsenerne er igen det samme som ”mental frihedsberøvelse”. 
Da ”mental frihedsberøvelse” er standsning af al kulturel udvikling og derved er 
”asocial”, kan en sådan manifestations ophav jo umuligt repræsentere 
”kommunisme”, der er selve kulminationen af modsætningen til enhver form for 
”asocial” manifestation. Den rene ”kommunismes” faste bærende punkt er jo 
udelukkende dette ”hellere at give end at tage”. Hvordan skulle ellers den frihedens 
fællesfølelse af samhørighed få styrke og kraft til at blive den næstekærlighedens 
kultur og ”fred på jorden”, der med Jesu fødsel julenatten blev bebudet som en 
”velbehagelighed” for menneskene? – Et væsen, der med vold og magt terroriserer 
andre væsener, fordi de tilhører en økonomisk overklasse eller har en ”politisk” 
anskuelse, der accepterer den økonomiske overklasse, er et ”intolerant” væsen. 
Dets ”intolerance”, dets indignation, had og forfølgelse af anderledes tænkende 
væsener, viser, at det selv er så lidet ”kommunistisk”, som det overhovedet kan 
være. Dets vrede og intolerance afslører dets endnu stærke selvdyrkelse, thi hvad er 
vrede, had eller intolerance andet end reaktionen over en af andre væsener 
opretholdt hæmning eller modstand for tilfredsstillelsen af ens eget selviske begær? 
– Uselviske begær vil nemlig aldrig nogen sinde kunne afføde indignation eller 
vrede. Begær, der afføder sådanne foreteelser, vil altid i deres analyse uundgåeligt 
føre tilbage til ”selviskhed”. 
Hvilken ”selviskhed” kan der da skjule sig under dette væsens foregivne 
”kommunisme”? – Ja, tror man ikke, det er begæret efter en højere økonomisk 
standard for vedkommende væsen selv, der er det altdominerende i sådanne 
væseners bevidsthed, medens selve ”kommunismen” derimod blot er et ”middel”, 
med hvilket de netop mener at kunne nå dette mål? – De sværger derfor med 
overdreven kraft til ”kommunismen”, sålænge de ikke øjner anden vej til økonomisk 
højnelse af deres private kår. Derfor kan ”kommunismens” udbredelse ikke gå 
stærkt nok. De udløser vrede imod og forfølgelse af alt, hvad der kan være en 
hæmning i denne deres formentlige vej til ”velstanden” eller de ”gode kår”. At det 
ikke er selve ”kommunismen” eller kollektiv udfoldelse af næstekærlighed, der er 
disse væseners virkelige ideal eller mål, bliver til kendsgerning igennem den 
omstændighed, at de, hvis de pludselig og uventet kommer til mange penge, arver 
en formue eller lignende, øjeblikkeligt vil svinge over til kapitalismens side og vil her 
hårdnakket bekæmpe al virkelig ”kommunistisk” underminering af deres 
formueomstændigheder eller ejendomsret til den arvede formue. Her må man huske 
på, at en meget stor part af de i dag i ”kommunismen” interesserede væsener er alle 
dem, der er på de ubemidledes side, alle dem, der lever i fattigdom eller mere eller 
mindre slette og usunde økonomiske kår. Her er begæret efter gode økonomiske kår 
jo umådeligt højspændt eller altoverskyggende. At dette begær efter gode kår 
bringer tusinder af ubemidlede væsener til at sympatisere med enhver ting, de 
mener kan ødelægge de besiddende klasser til fordel for en højnelse af deres egne 
kår, en eller anden form for berigelse af dem selv, er naturligvis en selvfølge. Ja, der 
er endog væsener, der ligefrem har den opfattelse, at ”kommunismen” med magt 
rent bogstaveligt og øjeblikkeligt vil tage de riges formuer og dele dem ligeligt 
imellem alle væsener. De forstår slet ikke, at dette umuligt kan være 
”kommunisme”, men derimod er en ren og skær voldshandling, røveri og overfald, 
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rent bortset fra, at en sådan fremgangsmåde jo ville være ganske omsonst. Inden 
der var gået en halv time efter fordelingen, ville de durkdrevne og kloge igen have 
tilranet sig værdierne fra de naive og mindre kloge, og verden ville atter være rig på 
millionærer og lazaroner. I samme grad som et ”kommunistisk” samfund er baseret 
på sådanne metoder, vil det altså med årene blive tvunget tilbage til mange af de 
”kapitalistiske” tilstande og standsforskelle. De ”kapitalistiske” begær og tendenser 
er således endnu altfor stærke eller dominerende i et sådant ”kommunistisk” 
samfunds individer. De er endnu slet ikke færdig med ”besiddelsestrangen”, 
begæret efter ”formue”. Den økonomiske standsforskel er endnu noget af et ideal for 
disse væsener. I modsat fald ville denne tilbagevenden til ”kapitalistiske” foreteelser 
i et ”kommunistisk samfund” jo være en umulighed rent bortset fra, at den måtte 
være lige så totalt meningsløs. 
 
”Kommunismen” er ikke et ”opfundet” eller ”opdigtet” politisk system. Den er et 
udviklingstrin, i hvilket kollektiviteten, fællesskabet eller næstekærligheden er hellig 
1336. Men når et ”kommunistisk samfund” således må gå tilbage til forhenværende 
”kapitalistiske” tilstande, vil det jo afsløre, at man er gået for voldsomt til værks. 
Man er gået stærkere end udviklingen. ”Kapitalismen” var ikke helt udlevet af de 
pågældende individer. Og det, der ikke er udlevet, vil hverken et individ eller et 
samfund kunne løbe fra, ligesom man heller ikke ved hjælp af ”diktatur” kan 
springe noget udviklingstrin over. Alt må udvikles. Vejen til ”kommunisme” er 
udelukkende ”udvikling”, thi ”kommunisme” er ikke et opdigtet eller opfundet 
”politisk system”, den er et ”udviklingstrin”, i hvilket ”næstekærligheden”, hvilket 
her vil sige ”fællesskabet”, ”kollektiviteten” eller erkendelsen af samhørigheden er 
hellig, er et bud, er en livsbetingelse. ”Kommunismen” kan ikke være identisk med 
den antipati imod ”kapitalmagten”, det væsen føler, der er undertrykt af den og 
derfor sværger til ”kommunismen” indtil det øjeblik, hvor det selv ved en eller anden 
omstændighed kommer i besiddelse af penge og bliver ”kapitalist” og da sværger til 
”kapitalmagtens” beståen. En sådan mental indstilling kan jo kun være ”forræderi” 
imod ”kommunismen” og stempler sit ophav som en ”forræder” imod denne mentale 
tilstand. Det er soleklart, at et ”kommunistisk” parti eller samfund, der består af alt 
for mange af denne art væsener, naturligvis ikke kan tages alvorligt med hensyn til 
dets ”kommunisme”. At den ”kommunisme” et sådant samfund repræsenterer, 
absolut ikke kan være i renkultur, men i en vis periode i udviklingen endnu mere 
eller mindre er en jagt efter ”kapital” eller rigdom, er naturligvis en selvfølge. 
De ”kommunistiske” samfund af i dag er endnu ikke fremtrædende i den renkultur 
eller åndelige stabilitet, der gør dem til en værdig repræsentation af 
Verdensgenløserens ”kommunistiske” mentalitet eller den ”velbehagelighed”, der 
julenatten bebudedes jordmenneskeheden 
1337. I en sådan periode er det ”kommunistiske samfund” endnu ikke af en sådan 
åndelig eller udviklet stabilitet, at det alene eller udelukkende kan holdes gående på 
ren ”kommunistisk” basis. Det er således ikke baseret på fuldkommen fri 
stemmeret. Det er indført og opretholdt i kraft af ”diktatur”. Det er endnu 
underkastet det materielle ”magtprincip”. Men et blot og bart ”magtprincip” tager 
ikke hensyn til det enkelte væsens udviklingstrin, dets opfattelse og stemmeret, 
hvis det overhovedet giver nævnte væsen en sådan. Individet er her underkastet en 
magt, der tvinger det til at skulle tænke og handle i ideer og forestillinger, det 
endnu ikke kan få i kontakt med dets egen evne til at opfatte ”idealisme” og 
”kultur”. Det er ”ensrettet” på samme måde som en flok soldater. Al selvstændig 
tænkning og frihed er fjernet fra dets eget område. Al tænkning besørges af 
magthaverne. Individet har kun at stå åndelig og legemlig ret for dette rå 
magtvælde. At dette ikke er en fuldkommen eller værdig repræsentation af 
Verdensgenløserens ”kommunistiske” mentalitet, der fødtes som en ”julestjerne” på 
den jordmenneskelige åndshimmel, er jo ikke svært for den udviklede åndsforsker 
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at se. Hvordan skulle en sådan ”ensretning”, en sådan mental frihedsberøvelse, en 
sådan fjernelse af sin egen tænke- eller opfattelsesevne vel kunne bringe 
jordmennesket den ”velbehagelighed”, der udelukkende er baseret på 
”næstekærligheden”? – Den kan kun skabe åndelig sløvhed, ligegyldighed og dræbe 
al ”ansvarsfølelse”. Der, hvor der ingen frihed gives mennesket, kan der heller aldrig 
opstå nogen ”ansvarsfølelse”. Og der, hvor der ingen ”ansvarsfølelse” er, kan der 
kun opstå svækkelse af ”individualitetsfølelsen.” Væsenerne kan kun udvikle sig til 
mentale automater. Og et samfund af mentale automater kan umuligt være identisk 
med virkelig ”kommunisme”. Et sådant samfund er kun et med magt og vold 
kunstigt skabt og opretholdt parti af livløse, mentale figurer. At opfatte dette 
samfund som ”kommunistisk” er det samme som at tage fejl af sol og måne. Det er 
at dyrke nattens skygger i stedet for dagens solskin. 
 
Den ”demokratiske” udvikling af samfundet er i virkeligheden ”kommunistisk”. Alle 
”politiske partier”, der ikke har ”diktatur”, men ”demokrati” til mål, er 
”kommunistiske” 
1338. At et sådant ”kommunistisk samfund” ikke er særligt populært indenfor 
”politiske” partier, hvis medlemmer har nået en udviklingsstandard, hvor man 
ganske vist i større eller mindre grad dyrker ”kapitalsamfundet” eller 
”bankkontokulturen”, men trods dette alligevel har nået en vis intellektuel 
standard, hvor man begynder at indse, at mental frihed og stemmeret for det 
enkelte individ er en uafvigelig del af vejen frem, og hvor man yderligere med det 
autoriserede skattesystem endog søger at udligne eller udjævne forskellen mellem 
den økonomiske overklasse og underklasse, er naturligvis en selvfølge. Men 
udviklingen af sådanne idealer er jo ”kommunisme”. Men en sådan på disse 
”kommunistiske” idealer baseret væremåde plejer ikke at udtrykkes som 
”kommunisme”, men derimod som ”demokrati”. Den ”demokratiske” udvikling af 
samfundet er således i virkeligheden det samme som en ”kommunistisk” udvikling. 
Og alle ”politiske” partier, der har et virkeligt ”demokrati” til ideal eller mål, er 
således ”kommunistiske”. Og da så at sige alle førende ”politiske” partier af i dag i 
større eller mindre grad netop stiler imod nævnte mål, er de i en tilsvarende grad 
”kommunistiske”. Herfra går naturligvis alle sådanne eventuelle partier, der har 
”diktaturet” eller ”førerprincippet” til højeste ”politiske” mål eller ideal som 
statsform. For dem er ”diktaturet” ikke et ”middel”, men et ”mål”. 
 
Målet med menneskeheden er nu ikke mere ”alles krig imod alle”, derimod 
væsenernes udvikling til igennem deres geni at udløse ”alles kærlighed imod alle” 
1342. Menneskeheden skal ikke mere føres ”nedad imod mørket” og behøver derfor 
ikke mere mørkets førere. Den guddommelige vilje betinger nu, at menneskeheden 
skal føres ”opad imod lyset”. Dette lys er ikke en ”ensretning” af alle jordmennesker, 
det er ikke en påsmøring af alle væsener med den samme farve eller maling, det er 
ikke et væsens usynliggørelse eller udslettelse som en rød prik på en baggrund af 
samme farve, men derimod en total udvikling af ”individualitet” eller synliggørelse af 
hvert enkelt individs særlige og fra andre væsener afvigende begyndende udfoldelse 
af genialitet, så alle kan se hvert enkelt væsens særlige, højeste geniale eller 
fuldkomne åbenbaring af menneskelig kunnen i opbyggelsen af den højeste 
næstekærlighed i form af videnskab, kunst og livsglæde. At gøre alle 
menneskehedens enkelte individer til genier i udfoldelse af hver sin særlige 
farveudstråling af kærlighedens funklende aspekter, således at den samlede 
jordmenneskehed kan blive en fuldkommen mental stjerneby med sole i enhver af 
uselviskhedens mest funklende, lysende og varmende farver, er den guddommelige 
vilje af i dag. Det er til fremme heraf, at den overjordiske, kosmiske eller himmelske 
verdensimpuls nu går hen over jorden. Og det var denne impuls’ identitet med den 
guddommelige vilje, der bragte den gamle mørkets verdensimpuls til fald i form af 
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”dommedagen” eller ”alles krig imod alle”. Men nu skal væsenerne udvikles til 
igennem deres geni at udløse ”alles kærlighed imod alle”. 
 
Hvorfor enhver ”politisk” retning, der befordrer ”alles kærlighed til alle”, vil vinde sejr 
1343. Da ”alles kærlighed imod alle” er det samme som erkendelsen af alles 
kosmiske broderskab og den heraf følgende pligtige samhørighed og fællesskabets 
ånd, er det ikke så mærkeligt, at enhver ”politisk” retning vinder fremad imod sejr i 
samme grad, som den er i kontakt med denne broderskabets, fællesskabets eller 
næstekærlighedens ånd, thi den befinder sig da netop i den lyse kosmiske 
verdensimpuls’ medvind. Den udtrykker eller befordrer i samme grad den 
guddommelige vilje med hensyn til jordmenneskeheden. Og med disse ”politiske” og 
”religiøse” samfunds sammensmeltning i broder- eller fællesskabets og dermed i 
næstekærlighedens ånd vil ”himmeriges rige” blive både en fysisk og åndelig 
kendsgerning for alle mennesker på jorden. Jordmenneskeheden vil da atter have 
fundet sin evige Fader. Og juleevangeliets forjættelse er fuldbragt. Den evige ”fred” 
lyser og funkler om kap med solen i jordens bane i verdensrummet. 
 
Hvorfor alle de ”religiøse” og ”politiske” samfund ikke forlængst er smeltet sammen til 
en fuldkommen broderskabets fællesånd eller samhørighed 
1344. Hvorfor er de ”politiske” og ”religiøse” samfund i verden ikke forlængst 
smeltet sammen til denne broderskabets og fællesskabets ånd og handlemåde? – 
Det er, fordi de endnu rummer en hel del af den døende mørke verdensimpuls’ 
kræfter, påvirkning og hæmning. De kan ikke pludselig give afkald på den gamle 
impuls’ virkninger, der jo i stor udstrækning endnu forekommer som 
vanebevidsthed, talenter og anlæg eller som ”C-viden” og tilfredsstillelse af begær, 
de endnu tror eller mener er absolut livsbetingende, såsom ”retfærdig harme”, 
”hellig vrede” eller andre camouflerede former for overtrædelse af 
næstekærlighedsloven eller påbuddet om at ”drage sit sværd i skeden”, at ”vende 
den højre kind til” osv. I alle disse camouflerede former for overtrædelse af 
næstekærlighedsloven ser vi endnu den gamle verdensimpuls’ hedenske og nedad i 
mørket førende kræfter. Disse kræfter er jo det eneste, der holder menneskene 
tilbage fra det kommende ”himmeriges rige”. Det er disse kræfters virkninger, der 
efterhånden har forurenet både den rene buddhisme, kristendom og islam, tværet 
disse store verdensreligioners dyrkere og tilhængere ud i mangfoldige mere eller 
mindre urene trossamfund, sekter og ”politiske” partier. 
 
Hvilken af de to mentale retninger ”demokrati” og ”kommunisme” der er den rigtige 
1345. Den mest forfinede eller lysende udkrystalliserede konsekvens af alle disse 
forskellige mere eller mindre af den gamle hedenske og den ny verdensimpuls’ 
kræfter blandede sekter, samfund og partier er det, der i dag begynder at komme til 
syne i den jordmenneskelige daglige tilværelse som det, vi kender som: ”demokrati” 
og ”kommunisme”. Problemet bliver da, hvilken af disse to slags ”politiske” eller 
mentale retninger: den ”demokratiske” eller den ”kommunistiske”, der er den 
rigtige. Og svaret må da uundgåeligt blive, at ingen af disse to retninger, således 
som de fremtræder i dag, er helt rigtige eller totalt forkerte. Begge retninger 
supplerer hinanden i nogen grad i de felter, hvor de repræsenterer fællesskabets 
ånd og udgør her tilsammen den virkelige vej til den rene, ædle eller rette 
”kommunisme”. Selv om alle de mange ”politiske” partier, der i dag eksisterer, 
fremtræder under lige så mange navne, som der er partier, vil de således alle 
hovedsageligt være at henføre under kræfter, der slutteligt må udkrystallisere sig i 
de før nævnte to ”politiske” retninger. Andre ”politiske” retninger vil umuligt kunne 
få varig udvikling i jordmenneskeheden, idet fundamentet for denne udvikling er 
den gamle mørkets verdensimpuls, som nu er døende. Og i samme grad som denne 
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impuls er døende, vil den lyse næstekærlighedens verdensimpuls jo uhindret 
befordre den totale udvikling af ”kommunismens” og ”demokratiets” renkultur. 
 
Hvad de ”politiske” kampe i virkeligheden drejer sig om. Amoralske magthavere. 
Hvad en ”børsnotering” i virkeligheden er 
1346. Hvad skjuler der sig da bag disse to mentale retningers udvikling? – Ja, der 
skjuler sig intet mindre end en total socialisering af menneskeheden. Det er 
nedbrydningen af den overdimensionerede besiddelsesmulighed, der hidtil har 
eksisteret for de stærke, de durkdrevne og hensynsløse, uærlige medborgere, der i 
et umætteligt begær sætter hele deres liv ind på at få tilegnet sig så mange værdier 
som muligt for den mindst mulige eller slet ingen ydelse. De tårner 
menneskehedens fælles store rigdomme op i vældige ophobninger eller 
millionformuer, der igen ved sin autorisation og lovbeskyttelse som ”privatejendom” 
bliver et våben, der i forbindelse med andre millionærers eller milliardærers 
opsamlede rigdomme, værdier og bankkontoer eller autoriserede økonomiske våben 
bliver en så stærk faktor, at de pågældende væsener ved deres ”trustdannelser” 
bliver i stand til at opkøbe de enkelte livsfornødne produkter, materialer og 
brugsgenstande og derved kan bestemme disse produkters pris overfor den samlede 
menneskehed verden over. At denne pris derved ikke bliver dikteret af 
”arbejdslønnen” og den virkelige ”materialeværdi”, af disse økonomiske, men i 
virkeligheden amoralske magthavere, er naturligvis en selvfølge. Deres interesse 
dikteres jo udelukkende af et umætteligt begær efter at ”sanke i lade”, en ganske 
abnorm samlermani eller en slags ”gniertendens”, ganske uafhængigt af, hvad det 
koster deres ofre af sved, lidelser og tårer. Den pris, sådanne magnater eller 
koncernindehavere er interesserede i, er ikke ”filantropisk”. Den bestemmes 
udelukkende kun af, hvor stor den samlede efterspørgsel i verden er efter det eller 
det pågældende produkt. Jo mere livsvigtigt produktet er for menneskene, jo større 
pris kan man tvinge disse til at betale for dette. Og da magnaterne tilsammen netop 
er så mægtige, at de undertiden ejer eller kontrollerer alt, hvad der findes af det 
pågældende produkt i hele verden som lovbeskyttet eller autoriseret 
”privatejendom”, kan de jo tage lige akkurat den højeste pris, som menneskene i 
den givne situation kan tvinges til at præstere, ganske ligegyldigt eller uafhængigt 
af hvor meningsløs og uberettiget højt denne så end måtte ligge over produktets 
virkelige og sande fremstillingsværdi. Denne større eller mindre overpris er igen 
autoriseret under begrebet ”børsnotering”. Denne ”børsnotering” er således for de 
livsvigtige produkters vedkommende i virkeligheden et slet og ret camoufleret ”hold 
op”. Det er et intellektualiseret ”pengene eller livet”. Sålænge verden endnu 
autoriserer sådanne foreteelser, er den altså ikke fri for ”røveri”, og livet er endnu 
ikke blevet den ”velbehagelighed” for menneskene, som julenattens evangelium har 
forjættet. En absolut ”fred” i verden vil derfor endnu være umulig. 
 
Forhold der bevirker, at man ikke er i den naturlige ”kommunismes” favør, selv om 
man endog er medlem af en ”kommunistisk” organisation 
1347. Og sålænge man selv mere eller mindre er indstillet på at beundre og begære 
rigdom, begære økonomisk magtoverlegenhed, og selv ønsker at blive genstand for 
beundring på grund af sine rigdomme og af al magt stræber efter kapital, ønsker at 
sanke i lade langt udenfor det nødvendige ”daglige brød” (de nødvendige daglige 
civiliserede forhold: en sund og hygiejnisk bolig og de almindelige nødvendige 
bekvemmeligheder, der ikke henhører under det totalt unødvendige luksus), da er 
man ikke i næstekærlighedens eller den naturlige ”kommunismes” favør. Da har 
man kapitalistmentalitet og er overklassedyrker, er medarbejder eller ”soldat” på 
kapitalismens og dermed på ufredens og krigens angrebsfront, ganske uafhængigt 
af om man endnu er ”arbejdsmand” og lever i fattige kår, ja, ganske uafhængigt af 
om man endog er medlem af en moderne ”kommunistisk” organisation. Det 
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forandrer således ikke ens sande identitet som medvirkende ”angriber” og 
”modstander” af ”den virkelige verdensfred”, at man er blevet medlem af en 
”kommunistisk” organisation, hvis denne organisation hylder eller dyrker brutal 
nedbrydning af de bestående forhold i kraft af diktatur og retsløs magtoverlegenhed 
i ønsket om med vold at tvinge andre væsener ind i forhold, de ifølge deres udvikling 
endnu slet ikke kan fatte eller forstå, såsom forfølgelse af al kirkelig eller religiøs 
såvel som materiel, fysisk indstilling, der ikke harmonerer med magthaverne eller 
diktatoren. Væsener med en sådan indstilling afslører jo tilstrækkeligt tydeligt, at 
deres sande mentalitet er alt andet end ”kommunistisk”, idet den jo totalt er blottet 
for næstekærlighed for ikke at sige virkelig højintellektualitet. Sådanne væsener er 
altså totalt uden virkelig kundskab om lovene for den menneskelige psykes 
udviklingsproces. Selv om disse væsener har til ideal at slå kapitalismen ned, idet 
de betragter denne som et ”onde”, vil de jo umuligt kunne skabe en bedre tilværelse 
for menneskene, sålænge deres metoder er terror, straf og hævngerrighed overfor 
”overklassemennesker”, blot fordi disse sidste er rige eller økonomisk velstillede. En 
sådan mental tilstand kan umuligt have sit udspring i andet end misundelse over 
de andres held i opnåelsen af økonomisk magt, rigdom og overflod. Den kan 
umuligt have oprindelse i virkelig ”kommunisme”, der jo er hundrede procents 
næstekærlighed. 
 
Virkelig ”kommunisme” kan umuligt repræsenteres af mord, vold, diktatur eller ”magt 
i stedet for ret”. Man må derfor være på vagt, hvis man vil bære dette hellige prædikat 
med rette 
1348. Da ”kommunisme” er en mental indstilling, der udelukkende betragter det 
absolutte kollektive fællesskab som den eneste retfærdighed i verden, og en sådan 
fællesskabets tankeindstilling umuligt kan være total uden i kraft af en tilsvarende 
total næstekærlighed, kan virkelig ”kommunisme” således umuligt repræsenteres af 
mord, vold, diktatur eller ”magt i stedet for ret”. Enhver ”kommunistisk” 
organisation er således falsk eller i det mindste ufærdig og mangelfuld, hvad virkelig 
”kommunisme” angår, sålænge den er frihedsberøvende overfor intellektuel, 
idealistisk tænke- og handlemåde. Den mangler således her på dette mentale 
område den fuldstændige ”fællesskabets ånd”, i hvis navn den påberåber sig 
berettigelse eller begrundelse for sin eksistens. ”Kommunisme” er ikke en ved 
befaling eller diktatur opretholdt ”ensretning” af alle væsener. Hvordan skulle vel en 
sådan mental og fysisk spændetrøje blive mere behagelig og livsopmuntrende end 
”kapitalmagtens” spændetrøje? – En sådan ”kommunisme” er jo ikke andet end en 
anden form for misbrug af magt, en anden form for at sætte ”magt i stedet for ret” 
end den, ”kapitalmagten” praktiserer. At føre menneskene ind i en sådan 
”kommunisme” er jo kun at føre dem fra asken og over i ilden. Man må derfor være 
på vagt, hvis man hører til dem, der i dag kalder sig ”kommunister”, at man virkelig 
bærer dette hellige prædikat med rette og ikke er med til at besudle dette 
guddommelige princip, den ophøjede næstekærlighed, det totale kollektive 
broderskab, den absolut frihedsgivende fællesskabets erkendelse, den ”talsmanden 
den hellige ånd”, der er bebudet af Verdensgenløseren som fundamentet for ”freden” 
eller det ”himmeriges rige”, der på hans tid endnu ”ikke var af denne verden”, og 
som ”kommunismen” i virkeligheden er navnet på, og ”julestjernen” udtrykker. 
 
”Kommunisme” som tillempet statsreligion igennem århundreder 
1349. Er ”kommunismen” eller nævnte ”rige” da mere af ”denne verden” i dag end 
på Jesu tid? – Ja, der er i alle fald dette, at ”Det Nye Testamente”, hvis 
kerneindhold er ”kommunismens evangelium”, har været statsreligion igennem 
århundreder. At dette kerneindhold er blevet lempet eller tilpasset, så det ikke var 
altfor afstikkende eller udgørende en tilsyneladende altfor uopnåelig utopi overfor 
”Det Gamle Testamentes” krigs-, kapital- og hævnevangelium er naturligvis en 



 35 

selvfølge. Som statsreligion blev ”Det Nye Testamentes” kerneindhold eller 
allerhøjeste forskrifter jo doceret som idealer, som kun en ”Messias” eller ”Jesus” 
kunne opfylde, og at menneskene derfor kunne nøjes med at henvise til dette 
væsens opfyldelse af idealerne. At han havde opfyldt dem var således nok overfor 
den almægtige Guddom. I ”Jesu navn” fik man ”forladelse” eller ”tilgivelse” for den 
mangel på næstekærlighed, man i det daglige liv udviste. Og det virkelige 
”himmeriges rige”, altså ”Jesu rige”, næstekærlighedens terræn, den virkelige 
”kommunismes” zone, blev henført til noget, der først kunne opleves efter døden, 
noget der altså ikke var tænkt som en jordisk, fysisk foreteelse. Og livet med dets 
mangelfulde næstekærlighed, dets mord- og hævntendenser, dets på det ”falske 
forretningsprincip” autoriserede udplyndringer af næsten kunne da under de derfor 
beregnede religiøse ”straffeophævende” eller ”syndsforladende” sakramenter 
fortsætte sin gang i det tilvante ”gamle testamentes” ånd. 
 
”Kommunismen” under ”syndsforladelsesceremoniernes” og ”nådessakramenternes” 
domæne 
1350. ”Syndsforladelsesceremonier” og ”nådessakramenter” blev det religiøse 
”sovemiddel”, under hvilket ”kommunismen” foreløbig smertefrit kunne rodfæste 
sine første spæde rødder i den jordmenneskelige, dyriske mentalitet. Og kun lidet 
anede menneskeheden, at den efter en tusindårig søvn skulle vågne op og se verden 
fuld af ”kommunistiske” templer, skoler og læreanstalter. I århundreder gik man 
ind og ud af pragtfuldt udstyrede ”gudshuse”, kirker og katedraler uden at ane, at 
man her befandt sig i ”kommunistiske” templer og lyttede til ord, udsprungne af 
verdens største ”kommunister”, verdens største repræsentanter for ”fællesskabets 
ånd”, verdens største inspiratorer for næstekærlighed eller kollektivt broderskab. I 
den mentale søvndrukne eller halvvågne tilstand, man befandt sig, hørte man 
ganske vist lidt om, hvordan man skulle være god og kærlig ligesom Frelseren, men 
alt dette blev i virkeligheden kun til en tåget drømmeverden med en diktatorisk 
”vred” gud, der kun lod sig formilde til nåde og barmhjertighed overfor de 
”syndende” mennesker ved, at hans uskyldige søn lod sig henrette. Ved at få dette 
sit sadistiske ønske opfyldt gik denne diktatorguddom med til at ”forlade” de 
virkelige ”syndere” eller ”forbrydere” deres ”misgerninger” og give dem del i 
saligheden, hvis de da blot tryglede ham lidt derom, inden de døde. I sandhed, ikke 
nogen særlig opbyggende drøm eller udviklende inspiration for befordring af 
næstekærlighed, lige så lidt som den heller ikke kunne være noget fundament at 
bygge jordisk retspleje op på. Tænk, hvis menneskene havde indført dette system i 
den daglige retspleje. Tænk, hvis man her var lige så sadistisk indstillet og kun 
forlangte et objekt for sin mordtrang uden hensyn til, om vedkommende var skyldig 
eller uskyldig. Tænk, hvilket eldorado eller frit spillerum for ”forbrydere” der da 
måtte være i selve ”himmeriges rige” eller den zone, hvor væsenerne hellere selv vil 
gå i døden, end at deres næste skal komme til at lide. Det er da let at se, at 
menneskene dog delvis har været vågne og delvis har sovet, mentalt set. Men denne 
”drømmetilstand” er naturligvis tilgivelig, idet den jo er en følge af, at de befandt sig 
imellem verdens to største kontrære ideologier, i verdens absolut allerstørste 
moralske vendepunkt, i en afgrund med hadets mørke slimede morads og 
dødbringende dunster nedentil og kærlighedens og tilgivelsens lysvæld og skønne 
regioner oventil. At et ”mareridt” for det, på mørkets og afgrundens rand endnu 
svævende jordmenneske her var hændeligt eller måske rettere uundgåeligt, er 
forståeligt. 
 
Jordmenneskene begynder at vågne op af sakramenternes trosdomæne med en 
hunger, de kun kan få tilfredsstillet igennem hundrede procents ”kommunisme” 
1351. Men i dag er det anderledes. Jordmennesket er ved at vågne af ”drømmen”. 
”Sovemidlet” (sakramenterne) er ikke mere så efterspurgt, som det før har været. 
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Man har opdaget dets virkninger. Man begynder at forstå, at en bedre verden må 
findes, også på det fysiske plan. Man er ikke tilfreds med en skøn ”drømmeverden” 
hinsides døden. Man føler sig heller ikke rigtig i kontakt med den foreteelse, at en 
uskyldig mand skal lide for andres ”synder”. Og man er heller ikke tilfreds med en 
”Fader”, af hvilken man kan købe sig ”syndsforladelse” med et uskyldigt væsens 
prisgivelse til tortur og lemlæstelse indtil døden, ligesom man også nægter at 
vedkende sig en Guddom, der lader alle brænde levende eller på anden 
bloddryppende, inkvisitorisk måde udsættes for sadistisk tortur og henrettelse, 
fordi de ikke kan acceptere et sådant Forsyn. Ja, man er i det hele taget imod 
dødsstraf og andre ”straffe”, idet man begynder at forstå, at ethvert væsen 
naturligvis må opfatte og handle ud fra den forestillingsevne og sansebegavelse, det 
er udstyret med. Hvordan skulle der ellers blive forskel på menneskene? – Et 
menneske kan dog ikke tænke og opfatte ligeså intellektuelt som et væsen, hvis 
sansebegavelse og intellektualitet tilhører et langt højere trin i udviklingen end dets 
eget. Alle såkaldte ”forbrydelser” eller ”amoralske” handlinger er ligeså 
naturnødvendigt en markering af et væsens udviklingstrin som de ”moralske” og 
”idealistiske” handlinger er det. Hvorfor skal man så ”straffe” den ene art væsener 
og ikke den anden? – Skal man ”straffe” væsener, fordi de er mindre udviklet? – De 
af den religiøse eller mentale søvn (overtroen) opvågnende væsener begynder 
således også her at forstå, at mindre udviklede væsener, altså de i samfundet eller 
flokken betegnede ”forbrydere”, skal ”opdrages” og ikke pines eller henrettes, lige 
såvel som syge mennesker skal helbredes. Og de opvågnende væsener begynder jo 
også at se, at den materielle fordeling af jordens værdier heller ikke er fuldkommen. 
Det kan ikke være i kontakt med menneskets medfødte eller absolut kosmiske ret, 
at det skal sulte og trælle til døde eller leve i armod, laser og pjalter, og andre skal 
gå i silke og purpur, ødelægge sig selv til døde i rigdom, fråseri og dovenskab, 
ligesom man heller ikke accepterer de bestående kirker og religiøse samfund som 
”eneste saliggørende”. Ihukommende de mørke drømme eller det mentale mareridt, 
vi før nævnte, søger man Gud på en anden måde. Denne anden måde er igennem 
humanitet og næstekærlighed. Man finder således kun acceptable forklaringer på 
livsgåderne igennem de foreteelser, der giver lige ret og magt for alle medvæsener og 
viser sand humanitet og næstekærlighed som den allerhøjeste videnskab. Denne 
mentale indstilling er sand og virkelig ”kommunisme”, og dens ophav er tilsvarende 
sande eller virkelige ”kommunister”. 
 
Forslag til spørgsmål, som gruppen kan reflektere over: 
 

1. Hvilke forbindelser er der mellem Det Gamle Testamente, Det Nye 
Testamente og verdens politiske ideologier?  

2. Reflektere over Martinus’ analyser af kristendom, kommunisme og 
demokrati, og om forbindelsen mellem religion og politik. 

3. Hvad kan vi lære af kommunismens opgang og fald? 
4. Hvilke tegn ser du på virkelig demokrati og kommunisme i dag? 
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Fredag: Verdensstaten og verdensfreden 
 
Verdensfredens skabelse, kap. 33‒42 
 
33. KAPITEL 
Næstekærligheden er et udviklingsspørgsmål 
Vi har således her for os Guds skabelse af mennesket. Vi ser, hvorledes mennesker 
efterhånden overgår fra ”bukkenes” gruppe eller de endnu krigsbetonede 
menneskers kategori til ”fårenes” gruppe eller fredens gruppe, alt efter som de har 
gennemgået et vist antal af virkninger af de lidelser, de har påført deres næste. Idet 
menneskene i lidelsesgruppen således forvandles til fredsmennesker, hvilket vil 
sige: til de begyndende bærere af den kommende ny verdenskultur, i hvilken 
retfærdighed bor, bliver vi altså vidne til, hvorledes den så længe ventede varige fred 
skabes eller bliver til. Vi ser her, at dens skabelse ikke er et viljesspørgsmål, men 
derimod et udviklingsspørgsmål. Det er således ikke nok, at menneskene har vilje 
til freden, de må også have evne til at manifestere den. Men denne evne, der er det 
samme som næstekærligheden, kommer, således som vi har set, kun ved udvikling. 
Så længe den ikke er færdigudviklet, vil mennesket ofte være i den situation, at det 
gode, det vil, det gør det ikke, men det onde, det ikke vil, det gør det. Ånden kan 
således godt være redebon, selv om kødet er skrøbeligt. Men det er dog altid udtryk 
for, at næstekærlighedsevnen er på vej, når ånden er virkelig redebon. 
 
34. KAPITEL 
Fredsgruppens vækst og krigsgruppens ophør 
Ligesom der i ethvert ufærdigt menneske forekommer to sind: det dyriske og det 
menneskelige, således har vi set, at den samlede jordmenneskehed ligeledes 
indeholder de samme to sind: det ”dyriske” og det ”menneskelige”. Og ligesom 
mennesket er under udvikling fra det ”dyriske”, hvilket vil sige: det ”onde” og til det 
”menneskelige”, hvilket vil sige det ”gode” eller næstekærligheden, således er hele 
menneskeheden også under udvikling fra det dyriske sindelag (krigssindelaget) og 
til det menneskelige (fredssindelaget). Vi har set, at fredssindelaget endnu kun 
besjæler en mindretalsgruppe, medens krigssindelaget besjæler en stor 
flertalsgruppe af menneskehedens væsener. Og det må naturligvis erkendes, at 
mange mennesker, måske endda overordentlig mange, inden for flertalsgruppen 
eller krigsgruppen virkelig ønsker freden, men dog endnu beherskes af de 
nedarvede dyriske tendenser. Men det er jo den af disse tendenser affødte 
lidelsesskæbne, der udvikler humaniteten eller næstekærligheden og dermed 
bevirker disse væseners overgang til fredsgruppen. Det er dermed synligt, at den 
vokser og således efterhånden vil blive i flertal samtidig med, at krigsgruppen bliver 
tilsvarende i mindretal for til sidst helt at ophøre. 
 
35. KAPITEL 
Uddrag af verdensrigets struktur 
Med fredsgruppens vækst til flertal vil dens antikrigssind og fredsmanifestation i en 
tilsvarende grad blive den herskende magt over hele jorden. Og alle jordens stater 
vil være blevet forenet under en fælles regering og således udgøre ét rige. I dette rige 
vil der ikke være valutavanskeligheder, eftersom nævnte rige ikke har fremmede 
riger at skulle handle med. Det ejer alle jordens rigdomme. Det skal derfor ikke 
hverken købe eller sælge, hvorfor penge vil blive totalt værdiløse og udgå. Alt hvad 
der er i jorden af mineraler: metaller, kul og olie osv. ejes af selve menneskeheden. 
Hvert eneste menneske er derfor medejer af alle disse foreteelser. De kan ikke mere 
ejes af private personer, koncerner eller aktieselskaber. Intet menneske kan berøves 
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sin medfødte arveret til de nævnte værdier. Det eneste, der kan gøre disse værdier 
til nytte, glæde og velsignelse for menneskene, er den menneskelige arbejdsevne. 
Derfor vil den vigtigste opgave for verdensstatens regering være den at sørge for, at 
hvert eneste barn, der kommer til verden, får den størst mulige uddannelse i det 
arbejds- eller skabefelt, hvor det har sin begavelse eller sit talent og dermed sin 
største lyst til at arbejde. Verdensstatens videnskabsmænd med deres meget 
effektive hjælpeapparater, elektronhjerner og lignende vil nøjagtigt vide besked om, 
hvor mange mennesker der hver eneste dag findes på jorden, og hvor meget 
materiale der skal bearbejdes for at skabe tilfredsstillelsen af disse menneskers 
livsfornødenheder indtil en levestandard, der i forhold til det almene menneskes 
nuværende levestandard må siges at repræsentere en stor velstand. Bearbejdningen 
af dette materiale kræver altså menneskelige arbejdstimer. Disse skal fordeles på de 
samlede arbejdsdygtige mennesker i verden. Men da man ved, hvor mange 
mennesker der hver dag eksisterer, kan man jo med lethed konstatere, hvor mange 
arbejdstimer der bliver for hvert menneske at udføre. Det vil muligvis kun blive et 
par timer om ugen eller måske to dage. Men det bliver i alt fald meget, meget 
minimalt i forhold til den arbejdsydelse, mange mennesker i dag må præstere. Intet 
som helst menneske kan blive fri for denne arbejdsydelse. Men til gengæld får de så 
et pas med en kvittering for, at de har ydet deres lovpligtige arbejdstimer og kan da 
få hele deres forbrug inden for den nævnte levestandard totalt dækket. Det drejer 
sig både om ernæring, garderobe, bolig, rejser, biler, teater osv. Vil det have en 
endnu større levestandard, kan det få det, men det må da yde det tillæg af 
arbejdstimer, denne større levestandard kræver for sin opfyldelse. Dette livspas eller 
denne arbejdskvittering er strengt personligt, ligesom et pas er i vore dage. Det kan 
ikke benyttes af nogen som helst anden person end den, til hvem det er udstedt. 
Intet som helst menneske kan her leve på andres bekostning. Da ingen som helst 
skabt ting såsom smykker, ure, klæder, fodtøj, inventar osv. har pengeværdi, kan 
de hverken købes eller sælges. Dermed bliver grundlaget for alt røveri og plyndring 
meget mindre. Menneskene kan naturligvis gensidigt forære hverandre deres ting 
eller indbyrdes bytte disse, hvis de har lyst. Ingen som helst er pligtig til eller 
behøver at yde mere arbejde end netop lige akkurat de timer, der kræves for deres 
eget livs opretholdelse i den nævnte levestandard. Intet som helst væsen kan derfor 
få økonomiske sorger. Da alle menneskene kun kommer til at arbejde i de felter, 
hvor de har deres begavelse, talenter og lyst, arbejder de således alle i deres hobby, 
ligegyldigt om det er i skabelsen af litteratur, videnskab, kunst eller teknik o.s.v. 
Meget groft, fysisk arbejde er der intet menneske, der behøver at udføre, eftersom 
alt dette udføres af maskiner. I dette verdensrige er alt grundlag for krig og 
militarisme, økonomiske stridigheder, fattigdom, tiggeri, materiel nød og elendighed 
totalt bortfaldet. Da alle væsener er lige så næstekærlige, som de før var 
egenkærlige, er den virkelige absolutte verdensfred her en urokkelig kendsgerning. 
Alle er således til glæde for alle. Man er her kommet ud af det mørke eller 
dommedagen, hvor alle var i krig med alle. Til den materialistiske videnskab 
kommer her åndsvidenskaben, som er blevet givet menneskeheden i kraft af det 
kosmiske verdensbillede, hvor livsmysteriets løsning, videnskaben om Guddommen, 
videnskaben om verdensaltet som Guddommens organisme eller 
manifestationslegeme, videnskaben om de levende væseners udødelighed og plads i 
Guddommens evige verdensorden og love for livet, bliver afsløret. Videnskaben om 
universets grundtone, der er kærlighed, vil her i verdensstaten være lige så eksakt 
som den materialistiske videnskab er i dag. Menneskenes sindelag og væremåde 
udgør den virkelige verdensfred. Det er denne fredens eller kærlighedens lyse 
tilstand, der er Guds mål med menneskets omskabelse eller forvandling fra dyr til 
menneske. 
 
36. KAPITEL 



 39 

En lysets tilstand der venter menneskeheden 
Det fuldkomne menneske, der således kun er til glæde og velsignelse for sine 
omgivelser, er det samme som en lysende og varmende sol for disse omgivelser. At 
komme til at leve i en verden med sådanne væsener må naturligvis være en 
livsoplevelse så umådelig ophøjet og salig, at den næsten overgår al jordisk 
tænkning. Men ikke desto mindre er det denne guddommelige livstilstand, alle 
jordens mennesker i virkeligheden hungrer efter og er på vej til, selv om de i dag 
befinder sig i dommedagens mørke og ikke tror på en sådan fremtid for 
menneskene. 
 
37. KAPITEL 
Hvorfor menneskeheden opruster og skaber krig, og hvorfor den ikke kan bebrejdes 
dette 
Vi har her fået et meget koncentreret overblik over Guddommens hensigt med den 
mørke mentale verdenskrise, jordmenneskeheden i dag befinder sig i. Dette 
overblik, som er skrevet ud fra mine kosmiske analyser, der er samlet i mit 
hovedværk ”Livets Bog”, er således i overensstemmelse med den guddommelige vilje 
og kraft, der skal føre menneskene ud af det tyvende århundredes kulminerende 
dommedagsepoke eller verdenskrise. Det er i særlig grad beregnet på at skulle være 
en opmuntring for de mennesker, der ikke mere kan acceptere krigen som den rette 
vej til lyset eller freden. For mennesker, der er indstillede på, at den længe ventede 
og ønskede virkelige verdensfred er noget, der kan skabes udefra af regeringer, 
skabes ved krig og magtbud eller diktatur, er nærværende beretning ingen 
opmuntring eller trøst. Så længe menneskene regeres ved magt og ikke ved ret, kan 
der umuligt skabes fred. Det er rigtigt, at ved overlegen magt kan den underlegne 
magt dikteres til stilstand. Derfor kappes menneskene om at skabe det mest 
overlegne, morderiske krigsberedskab. Denne ved våbenmagt frembragte stilstand, 
der således forekommer hist og her i verden, er absolut ikke fred. Den holder 
menneskene i en stadig frygt. I samme grad, som frygten dominerer, er freden 
saboteret. Frygten skaber krigsberedskab, oprustning eller mobilisering af 
modstand imod frygtens årsag, der i værste tilfælde atter udløser sig i krig, mord og 
drab. Men man kan ikke bebrejde menneskene, at de lever i denne tilstand. De 
kender endnu ikke de kosmiske love, der opretholder verdensaltet. Dette kendskab 
hører et højere humant trin til, hvor menneskenes næstekærlighed og den heraf 
udviklede intuitionsevne blomstrer. Men et udviklingstrin, menneskene ikke har 
nået, kan de jo umuligt præstere i deres væremåde. 
 
38. KAPITEL 
Fredsgruppen og den visdom, der i den bliver åbenbaret som ”verdens frelse” 
Men Gud giver dem, som tidligere nævnt, igennem lidelsesvirkningerne af deres 
udløste krigsværemåde humanitetens eller næstekærlighedens gave. I kraft af 
denne guddommelige anordning er der, som vi har set, allerede en kategori af 
mennesker, der er nået frem til næstekærlighedens antikrigssind. Denne gruppes 
antikrigsindstilling i tanke og væremåde udgør den begyndende verdensfred. Det er 
i denne gruppe, der således er det begyndende resultat af Guds skabelse af 
verdensfreden, at Guds ånd, hvilket vil sige: den videnskab, som Kristus udtrykte 
som ”talsmanden den hellige ånd”, som Gud skulle sende, og som skulle lære 
menneskene alt det, de ikke på Kristi tid kunne forstå, og som han derfor ikke 
kunne forklare dem, bliver manifesteret. Da ånd er bevidsthed, og bevidsthed igen 
er tanker og viden, må ”hellig ånd” således være det samme som ”hellig bevidsthed”, 
der igen er det samme som ”hellige tanker og viden”. Men hellige tanker og viden 
kan jo kun være absolut viden om den virkelige sandhed, der igen kun kan være 
selve livsmysteriets løsning. Denne løsning har Gud som nævnt allerede begyndt at 
åbenbare inden for den nævnte fredens gruppe. I denne gruppe vil livsmysteriets 
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løsning i kraft af Guds ånd således blive tilgængelig for de mennesker, der er rene af 
hjertet, de mennesker der kun tænker kærligt og således er uden had og bitterhed i 
hjerte og forstand. I disse menneskers atmosfære vil Guds ånd og visdom begynde 
at funkle og lyse. Og det er udelukkende dette lys, der er verdens frelse, hvilket vil 
sige den virkelige og absolutte verdensfred. 
 
39. KAPITEL 
Hvorfor krigsgruppen ikke kan komme ud af krigen 
Denne fredens gruppe er ganske vist i mindretal i forhold til krigsgruppen eller den 
gudløse gruppe, der i dag behersker verden, og som ifølge karma- eller skæbneloven 
ikke kan komme ud af krigen og frygten for krigen, fordi den endnu i en alt for høj 
grad hylder sværdets princip og ikke forstår, at den, der ombringer ved sværd, selv 
skal omkomme ved sværd. Den forstår ikke, at det, man sår, skal man høste. Den 
forstår heller ikke, at det man vil, at andre skal gøre imod en, dette må man også 
gøre imod dem. Den kender hverken til Gud, skæbnelove eller verdensorden. Dette 
kendskab er ganske tilsløret af dens rent materialistiske viden og kunnen, som er 
det eneste, den virkelig regner med. Men denne viden, hvor mange goder den end 
på mange områder har givet menneskene, kan ikke fritage disse fra frygten for 
krigen eller dens virkninger. Så længe de bliver ved med at så krig, må de også blive 
ved med at høste krig. 
 
40. KAPITEL 
Vil man ind i freden, må man gå ud af krigen 
Men denne høst af krigen fører dem frem til fredsgruppen. Og i denne gruppe vil 
alverdens mennesker til sidst forenes, alt efter som næstekærligheden og dermed 
freden bliver til liv og virkelighed i deres hjerte og forstand. Vil man ind i freden, må 
man gå ud af krigen. Krigen kan ikke have til huse i et fredens menneske, ligesom 
freden ikke kan have til huse i et krigens menneske. De mennesker, der ønsker 
freden i verden, må forstå, at den absolut kun kan opnås ved, at man efter bedste 
evne skaber den i sin egen væremåde. Kan man ikke skabe den der, tilhører man i 
samme grad krigens eller ufredens gruppe og vil i tilsvarende grad være udsat for 
den blodige karma eller skæbne, som virkningerne af krigsudfoldelsen urokkeligt 
afføder. I samme grad, som et menneske kan skabe fred, udfylder det sin andel i 
fredens skabelse og vil i samme grad være beskyttet imod krigen. Den krig, et 
menneske ikke sår, kan det jo ikke høste. Men i samme grad som det er i stand til 
at udfolde næstekærlighed over for sine omgivelser, i samme grad vil det komme til 
at høste eller opleve næstekærlighedens eller fredens velsignelse. Det tilhører da 
fredsgruppen, hvis væsener er Guddommens organer og redskaber, ved hvilke han 
skaber verdensfreden på jorden. 
 
41. KAPITEL 
Hvor verdensfreden i dag er under skabelse 
Det er denne gruppe, der efterhånden vil overtage føringen af menneskeheden og, 
som før nævnt, gøre alverdens nationer og stater til ét rige, der i sit slutfacit er ét 
med verdensaltets grundtone: kærligheden. Og således er verdensfreden allerede i 
dag under Guds skabelse. Denne skabelse foregår altså, som vi har set, igennem 
fredsgruppen, hvilket vil sige alle de mennesker, i hvem næstekærligheden er blevet 
så udviklet, at de ikke kan sympatisere med krigshandlinger. De er således 
antikrigsindstillet. De udøver en større eller mindre modstand imod krig i form af 
antikrigspropaganda og demonstrationer imod atom- eller kernevåben, imod 
oprustning, imod større staters undertrykkelse og diktatur over mindre stater, kort 
sagt, de udøver modstand imod alt, hvad der er inhumant, brutalt og morderisk. Og 
denne indsats er en fuldkommen fredshandling, for så vidt den ikke selv bliver til 
voldshandlinger i form af gadespektakler, rudeknuseri, sabotage og slagsmål med 
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drab og lemlæstelse til følge. Mennesker, der udløser sådanne handlinger, er jo i 
samme båd som krigsgruppens væsener. De tror at kunne skabe fred med krig. 
Disse væsener hører ikke hjemme i fredsgruppen, selv om de måske er medlemmer 
af både den ene og den anden af fredsbevægelserne. 
 
42. KAPITEL 
Slutfacittet på Guds skabelse af verdensfreden – en menneskehed i ”Guds billede 
efter hans lignelse” 
Guddommens sande redskaber til at skabe freden er udelukkende de mennesker, 
der ikke på nogen som helst måde hverken vil eller kan udøve voldspolitik og de 
heraf følgende voldshandlinger. Her gælder det bogstaveligt, at den, der er ren, kun 
den kan kaste den første sten. Kun ved ”ikke-voldspolitik” kan freden skabes. Og 
alene de mennesker, der kun kan anvende denne ikke-voldspolitik både hjemme og 
ude, både privat og offentligt, er virkelige af naturen eller Guddommen selv valgte 
medlemmer af fredsgruppen. Fredsgruppens mennesker kendes ikke på, om de er 
medlemmer af en fredsbevægelse, fredsforening eller anden form for 
fredspropaganda, og heller ikke på, om de er medlemmer af en eller anden religiøs 
sekt, men derimod kun på deres urokkelige næstekærlighed og den heraf følgende 
urokkelige ikke-voldspolitik i alle livets forhold. Sådanne mennesker er af naturen 
fredens sande bærere. De hører alle sammen til den del af menneskeheden, der 
udgør fredsgruppen, hvad enten de er medlemmer af en fredsbevægelse eller ikke. 
Fredsgruppens mennesker findes spredt over hele jorden. Selv om de ikke kender 
hinanden, udgør de dog hver især, alt efter deres næstekærligheds kapacitet, 
tilsammen den levende kraft, den Guds ånd, der sejrrigt skal føre menneskeheden 
ud af atomalderens helvedesmanifestationer og frem til det bebudede verdensriges 
lysende guddommelighed. Og jorden vil fortsætte sin bane i verdensrummet med en 
menneskehed, der lyser og funkler i Guds billede efter hans lignelse. 
 
 
Livets Bog, bind 4, stk. 1529‒1531 
 
Hvad der adskiller det jordiske menneske fra dyret. Det er ikke så mærkeligt, at 
verdens største vise har søgt at føre væsenerne frem til troen på den humanistiske 
side i deres bevidsthed 
1529. Og det er denne sidste front, der adskiller det jordiske menneske fra dyret. 
Det er denne voksende næstekærlighed eller humanitet i væsenet, der er det 
begyndende ”menneske”. Det er den ”dyriske” eller ”anti-humanistiske” side ved 
væsenet, der bevirker, at mennesker må låse deres døre, opsætte pigtråd og 
plankeværker om deres ejendele, ligesom det er denne selviske natur, der betinger, 
at landene må have øvrighed, politi og retsvæsen med dets fængsler og tugthuse 
såvel som militærvæsen med dets mordmaskiner, ødelæggelsesapparater og 
dødsterræner. Og det er den dyriske side i jordmennesket, der bevirker, at det 
endnu dræber eller slagter og æder udviklede, animalske væseners organismer. At 
væsenet mere og mere af alle omstændigheder og erfaringer i dets daglige liv tvinges 
til at bekæmpe sin ”anti-humanistiske” bevidsthedsdel er her i ”Livets Bog” således 
blevet selvfølgeligt for den udviklede læser eller forsker. Det jordiske menneske 
adskiller sig altså fra dyret derved, at det kan bekæmpe sin dyriske eller ”anti-
humanistiske” bevidsthedsdel med sin ”humanistiske” bevidsthedsdel. Dyret har 
ikke denne ”humanistiske” bevidsthedsside udover sit forhold til ægtemagen og 
afkommet. Derfor er den dyriske eller ”anti-humanistiske” bevidsthedsdel den 
altbeherskende hos det vilde dyr, der endnu ikke er kommet i berøring med 
mennesker og derfor endnu har dets vilde dyriske urtilstand i behold. Dermed er 
det blevet til en åbenlys kendsgerning, at jordmennesket er under andre love end 
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dyret, og at love, der for dyret er dyder, og hvis overholdelse for dette væsen er 
”paradiset”, for jordmennesket ligefrem bliver ”helvede”, ja, bliver en sabotage af 
dets daglige liv. Det er ikke så mærkeligt, at verdens største vise eller 
verdensgenløserne igennem ord og væremåde har søgt at føre menneskene frem til 
troen på den humanistiske bevidsthedsside i deres væsen, ligesom vi her i ”Livets 
Bog” igennem åndsvidenskaben eller vore kosmiske analyser har til mission eller 
opgave at bibringe jordmennesket den begyndende forståelse af nævnte ophøjede 
eller guddommelige mentale terræn i dets natur. 
 
Vejen til ”himmeriges rige” ligger udelukkende i afvænningen af den ”dyriske” natur 
og i tilvænningen af den humanistiske eller menneskelige natur i jordmenneskets 
mentalitet 
1530. Igennem dette vort arbejde eller disse nævnte kosmiske analyser vil enhver 
udviklet læser være i stand til at se, at vejen til den virkelige lykke eller sande glæde 
ved at være til, vejen til ”himmeriges rige” udelukkende ligger i afvænningen af den 
”anti-humanistiske” bevidsthedsdel og i udviklingen af den ”humanistiske” eller 
”menneskelige” bevidsthedsdel i hans eget væsen. 
Og tænk, hvilken åbenbaring af skønhed og livsglæde der venter væsenerne, når de 
får forståelsen af deres egen ”humanistiske” bevidsthedsside og igennem denne 
forståelse gør den til vanebevidsthed eller selvfølgeligt dagligt liv. Tænk, hvordan 
dette daglige liv må blive for de samme væsener. Tænk, en tilværelse, hvor man ikke 
mere behøver at aflåse sine døre, ikke mere behøver at have pigtrådsspærringer og 
plankeværker, ikke mere behøver hverken politivæsen, straffeanstalter eller 
tugthuse, ikke mere behøver at have militærvæsen med dets krigsmaskiner, 
dødsapparater og lemlæstelsesprocesser, ikke mere behøver at albue sig frem på 
næstens bekostning, ikke mere er udsat for brødnid, misundelse, skinsyge og 
bagtalelse, ikke mere lever i ulykkelige kærlighedstilstande eller er bundet i 
ulykkelige ægteskaber eller andre former for ulykkelige fysiske og sjælelige forhold, 
intet nervesammenbrud, ingen sindssyge, ingen fornedrelse, undertrykkelse eller 
andre af det daglige livs gener. Tænk, at kunne leve i et sådant fra dyriske 
tendenser udrenset jordmenneskeligt samliv. Tror man ikke, det er denne 
tilværelsesform, der udgør den ”varige fred”, den ”velbehagelighed”, som er bebudet 
jordmenneskene igennem juleevangeliet? – Tror man ikke, det er denne form for 
oplevelse af livet, der er ”himmeriges rige” og dermed udgør den fra dyrets princip, 
den dræbende livsmetode, genløste eller befriede jordmenneskelige mentale verden. 
 
Hvad vi igennem vore kosmiske analyser har vist angående moral og næstekærlighed 
1531. Og al denne guddommelige herlighed, hele denne altoverstrålende åbenbaring 
af himmelsk lys, den altomfavnende indbyrdes kærlighed, der da må være mellem 
væsenerne, er altså udelukkende kun betinget af, at hvert enkelt jordmenneske får 
at se, hvor stor en gene og althæmmende dets dyriske eller ”anti-humanistiske” 
natur i dag er for deres dybeste eller inderste idealdrømme eller mentale længslers 
tilfredsstillelse. 
Vi har her igennem vore analyser vist, at moral og næstekærlighed må være 
identisk. Enhver moral, der ikke kan forenes med næstekærlighed, er et falsum, er 
en afvej fra lyset og fører urokkeligt sit ophav ind i mørket, ind i ulykke og lidelse. 
Vi har således her i ”Livets Bog” vist, at den absolutte rod til alt det såkaldte ”onde”, 
til ”mørket” eller ”helvede” udelukkende er ukærlighed imod næsten. Vi har 
igennem vore kosmiske analyser givet et udtømmende materiale for intelligensen og 
gjort synet af denne kærligheds absolutte nødvendighed tilgængelig for forstanden. 
For den udviklede læser bliver livets store facitter eller påbud om næstekærlighed 
igennem nævnte analyser ikke mere en trossag, men er derimod en urokkelig viden. 
Kærligheden til næsten, hvilket vil sige: til medvæsenerne og omgivelserne, såvel 
som forståelsen af, at roden til al jordmenneskelig ulykke og lidelse udelukkende 



 43 

har sæde i den del af jordmenneskets bevidsthed, der udgør dets dyriske urtilstand 
og som betegnes som det ”onde”, bliver selvfølgelig. Det jordiske menneske er 
således endnu på en gang ”dyr” og ”menneske”. At det ikke er udviklingen eller 
vedligeholdelsen af ”dyret”, men derimod af ”mennesket” i jordmennesket, der er 
den absolut uundgåelige moral for samme væsen, har vi hermed igennem livet og 
naturen selv urokkeligt stadfæstet. 
 
 
Forslag til spørgsmål, som gruppen kan reflektere over: 
 

1. Hvordan begrunder Martinus, at det er umuligt at skabe fred med magt?  
2. Hvilke faktorer beskriver Martinus som forudsætninger for, at vi kan gå ud af 

krigen og ind i freden? 
3. Hvordan påvirker verdenskrigene udviklingen af humanitet og 

internationalisme? 
4. Reflekter over Martinus beskrivelse av udviklingen af ”mennesket” i 

jordmennesket. Hvilke områder i menneskehedens bevidsthed og i verden er 
ved at ”vågne op” til fred i vores tid? 
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