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 Følgende svarer til manuskriptsiden med betegnelsen ’9’ 
 

Med sin fundamentale underbygning af kristendommen og dermed i kraft af 
sit familieskab med Bibelens to testamenter vil den retmæssigt være at 
udtrykke som "Det Tredje Testamente".  

 
MANU har ikke det indledende ord ’Med’ (som afslutter side ’8’), og ordene ’testamenter 
vil den retmæssig’ er STREGET UD i MANU. Og ordet ’tredie' er lavet om til ’Tredje’. 

 
      Nævnte "Tredje Testamente" er altså en "visdommens" eller 
"kundskabens" bog. 

 
Ordet ’tredie' er lavet om til ’Tredje’ og anførselstegnene i sætningen findes ikke i 
MANU. 
 

Den er en afsløring af "alkærlighedens" evige strålevæld. Den udgør igen 
afsløringen af det "billede af Gud", i hvilket alle levende fysiske væsener 
igennem reinkarnation eller genfødelse er i færd med at blive skabt. Her i 
"Det Tredje Testamente" er alle ufærdige væsener, hvilket vil sige "fysiske 
væsener", dyr såvel som mennesker, afsløret at være på samme vej, en vej, 
der urokkeligt fører imod "kosmisk bevidsthed" og dermed til oplevelsen af 
verdensaltets guldglorie, det gyldne lys, det evigt levende i de levende 
væsener, og dermed til "kristusbevidsthed" og væren "ét med Gud". Kristus 
var jo modellen for skabelsen af Guds bevidsthed i mennesket. Sagde 
Kristus ikke netop: "Mig er givet al magten i himmelen og på jorden"? - 
Hvordan skulle han ellers kunne være i "Guds billede" uden denne 
kapacitet? - Og hvordan skulle noget andet væsen kunne blive skabt i det 
samme billede, uden at det måtte føre til den samme kapacitet? -  
      "Talsmanden, den hellige ånd" er således i form af nærværende "Tredje 
Testamente" en fortsættelse af kristusforkyndelsen. Den er en fortsættelse af 
forkyndelsen af det evige lys fra "stjernen i Betlehem". 

 
Hele dette afsnit er STREGET UD i MANU. Og alligevel er det blevet taget med i 
bogudgaven, som Martinus er angivet som forfatter til. 
 
Udover at afsnittet er STREGET UD, er der adskillige divergenser mellem MANU og 
DIK. Anførselstegn er indført, hvor de ikke findes i MANU. Og ’tredie’ ændres til 
’Tredje’. 
 
Ordene ’dyr såvel som ufærdige mennesker’ ændres til: ’dyr såvel som mennesker’ 
 
Ordet ’afsløret’ i ’afsløret at være’ findes ikke i MANU (og behøves i øvrigt ikke for at 
gør sætningen grammatisk). 
 
’og dermed til kristus bevidsthedskapacitet og være eet med Gud’ er erstattet med ’og 
dermed til "kristusbevidsthed" og væren "ét med Gud"’ 
 
’Sagde Kristus ikke netop, som tidligere nævnte’ er ændret til ’Sagde Kristus ikke netop’ 
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Ordene ’mig er given al magten’ er ændret til ’Mig er givet al magten’ 
 
Ordene ’uden at det må være identisk den samme kapacitet’ er ændret til ’uden at det 
måtte føre til den samme kapacitet’ 
 
Ordene ’"det evige lys" fra "stjernen i Betlehem"’ ændres til ’det evige lys fra "stjernen i 
Betlehem"’ (dvs. med et andet valg af anførselstegn). 
 
Men som nævnt HELE DETTE AFSNIT ER STREGET UD I MANU. 
 

I dette evige lys åbenbares her for verden løsningen på livets største 
principper og dermed kristendommens urokkelighed som lykkens og 
salighedens livsfundament og verdensaltets eksistensbasis. 

 
Ordene ’urokkelige fundament’ ændres til ’urokkelighed som lykkens og salighedens 
livsfundament og verdensaltets eksistensbasis’. (Efter min opfattelse er denne sidste 
formulering i øvrigt fremmed for Martinus’ måde at udtrykke sig på) 
 
Resten af side ’9’ i MANU har jeg ikke kunnet genfinde i DIK. Måske andre kan hjælpe? 
 

 

 


