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Følgende svarer til manuskriptsiden med betegnelsen ’11’ 

35. Dette livsvigtige overgangsstadium fra "dyr" til "kristusvæsen" eller det 
virkelig færdigskabte "menneske i Guds billede efter hans lignelse" har været 
totalt uforstået af de autoriserede myndigheder. Det har bevirket, at mennesker, 
der viste tegn på, at de var mere eller mindre fremme i nævnte stadium, ligefrem 
mere eller mindre blev betragtet som "seksualforbrydere" og blev udsat for 
forfølgelse, fængsel og straf. I andre tilfælde blev de homoseksuelle betragtet 
som seksuelt afsporede væsener og ringeagtede både af slægt og venner. Denne 
forfølgelse af de homoseksuelle væsener har sin rod i selve dyreriget, hvor det 
virker som et barmhjertighedsprincip. Det bragte i væsentlig grad dyrene til at 
dræbe væsener af deres egen art, der var invalide eller vanskabte og ikke kunne 
klare sig. Det er dette princip, der endnu ikke er afdegenereret hos særligt 
primitive, uvidende og meget maskuline væsener. Mange homoseksuelle er altså 
blevet hånet, straffet og myrdet både af myndigheder og primitive væsener 
grundet på dette dyrisk betonede sindelag i sidstnævntes livsopfattelse. Man 
vidste naturligvis ikke, at homoseksualitet var udtryk for det sidste afsnit af 
Guds skabelsesproces af mennesket i sit billede efter sin lignelse. Man vidste 
derfor heller ikke, at den homoseksuelle var et væsen, der var i færd med at 
blive forvandlet fra sin pattedyriske tilstand til at blive et virkeligt hundrede 
procent menneske, fri for al dyrisk tendens og bevidsthed, et menneske i total 
renkultur, altså et kristusvæsen eller et menneske i Guds billede efter hans 
lignelse. 

Sætningen ’grundet på dette dyrisk betonede sindelag i deres livsopfattelse.’ er ændret til 
’grundet på dette dyrisk betonede sindelag i sidstnævntes livsopfattelse.’ 

36. Et kristusvæsen, et færdigt menneske i Guds billede, er jo et væsen, der 
elsker sin næste som sig selv, men det opnås ikke bare igennem ét liv i 
homoseksualitet. Men hvordan skal et ægteviet eller gift menneske kunne holde 
dette bud? - Hvis det elsker et andet menneske højere end sin ægtefælle, 
bedriver det hor, altså overtrædelse af Moselovens sjette bud: "Du skal ikke 
bedrive hor". Dette at elske sin næste som sig selv er livets højeste og 
fuldkomneste væremåde. Den er en betingelse for at blive et kristusvæsen eller 
til det færdigskabte "menneske i Guds billede efter hans lignelse". Vi ser, 
hvorledes den nu begyndende kristne verdenskultur afviger fra moseskulturen 
ved at have den totale næstekærlighed eller alkærligheden til livsfundament, 
medens moseskulturen er lovens og straffens kultur.  

Ordene ’men det opnås ikke bare igennem ét liv i homoseksualitet’ er ganske rigtigt tilføjet i 
hånden. (’ét’ er dog ændret fra ’eet’) Men dette bryder jo tankegangen i sætningen, så det er jo 
slet ikke sikkert, at denne version af Martinus ville blive anset som ok som den endelige. 
Derfor gør det en forskel, om man i det mindste har mulighed for at se, at der er tale om en 
tilføjelse i hånden, en mulighed man jo ikke har, hvis man ikke har adgang til manuskriptet. 


