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Martinus var noe så sjeldent som en moder-
ne dansk mystiker. Han døde for kun et par 
tiår siden, i 1981. Martinus Thomsen ble født i 
landsbyen Sindal på Nord-Jylland på slutten av 
1800-tallet, og hadde liten formell utdannelse. 
I årene rundt 1. verdenskrig stiftet han bekjent-
skap med teosofi. Om kvelden den 23. mars 1921 
satte han seg ned for å meditere. Under medi-
tasjonen opplevde han en “total sammensmelt-
ning med Kristus”. Han var nå blitt klarsynt og 
i stand til å gjennomskue tilværelsens mening. 
Denne erkjennelsen er det Martinus vil formidle 
i sitt hovedverk “Det Tredie Testamente - Livets 
Bog”. I artikkelen ser Per-Erik Kirkeby nærmere 
på hvilken rolle Kristusskikkelsen spiller i Mar-
tinus’ lære.
 

Ordene
som frø
som slynges ut
blir kloder
solkretsende

P. E. Kirkeby

Martinus Thomsen (1890-1981)
Hvem var Martinus? Vi vet at han kom fra enkle 
kår på Nord-Jylland, som voksen utdannet han seg 
til meierist. I yngre år var han en troende kristen, 
frem til han i tyveårsalderen, i årene rundt 1. ver-
denskrig, stiftet bekjentskap med teosofi1. Marti-
nus skriver også selv om denne skjellsettende be-
givenheten, om hvordan han i årene forut for sin 
store omvendelse i 1921 fordypet seg i teosofisk 
litteratur, før han hadde det han kaller for en «lys-
opplevelse»2 og som en total «sammensmeltning 
med Kristus». Om kvelden den 23. mars 1921 set-
ter Martinus seg ned for å meditere. Under med-

itasjonen opplever han en visjon av Kristus. Den 
neste dagen gjentar han meditasjonen og får den 
samme Kristusvisjonen. Etter denne opplevelsen er 
Martinus blitt klarsynt og i stand til å gjennomskue 
tilværelsens mening. Han har nå fått oversanselige 
evner og kan hente informasjon direkte fra det han 
kaller «Livets bok»3, en metafor hentet fra Johan-
nes’ åpenbaring. 

For Martinus er naturen og kosmos et levende 
vesen. Livet, det levende elementet, utgytes i det 
synlige (fysiske) fra det usynlige (åndelige). Klar-
synet muliggjør en direkte skuen av denne forbin-
delsen, i denne ser Martinus de åndelige lovene. 
«Livets bok», slik Martinus forstår det, er da den 
direkte skuen av denne forbindelsen og de åndeli-
ge lovene. Det sette er det så som formidles i hans 
hovedverk. «Livets bok» er jo også del av tittelen 
på hans hovedverk (Det Tredie Testemente – Livets 
Bok). I sitatet nedenfor ser vi at Martinus er beskje-
den på egne vegne, han avfeier tanken om at hans 
verk skal være det eneste saliggjørende religiøse 
verk for menneskeheten for all fremtid, det utgjør 
således kun en «nuance»:

Det er saaledes min Hensigt at gøre Læseren forstaa-
eligt, at det universelle verdensbilledet eller den evige 
Visdom, som gennem en guddommelig faderlig Korre-
spondance i Form av Livets direkte Tale er blevet tilført 
min Bevidsthed, og hvis videre Transformation i Form af 
Livets Bog det er blevet mit Privilegium at manifestere 
for Verden … ikke på nogen som helst Maade gør Krav 
eller Fordring paa at udgøre et saakalt «Eneste Salig-
gørende», eftersom slike Krav eller Fordringer netop 
aldrid kan fremkomme eller eksistere uden at høre ind 
under Uvidenhedens Symptomer … Vi har derfor aldrig 
set og vil aldrig nogen Sinde faa at se, at et saakaldt 
«Helligt Væsen» eller en saakaldt «Hellig Bog» vil være 
i stand til at udgøre mere end enkelt Nuance … 4

KRISTUS HOS MARTINUS
Av Per-Erik Kirkeby
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Martinus’ verden – dualisme og evolusjon
Hva har han så fått innsikt i? Kjernen i budskapet 
er at hele universet er gjennomstrømmet av uen-
delig kjærlighet og visdom. Martinus ser det som 
sin livsoppgave å formidle denne intuitive viten. 
Verket beskriver et sammenheng-
ende verdensbilde med eviggyldige 
åndelige lover. «Det guddommelige 
skaperprinsippet» er den fundamen-
tale basis for all utvikling, ifølge Mar-
tinus:

Nævnte Realitet bliver den absolut 
uundværlige Betingelse for al Udvikling 
og dermed udgørende det bærende 
Grundprincip i enhver Form for Ople-
velse af Livet. Dette mægtige Princip 
har jeg her i «Livets Bog» givet Navnet 
«Det Guddommelige Skaberprincip».5

Livet er underkastet gigantiske evolusjonære sy-
kluser. Innenfor hver slik syklus, eller «utviklings-
spiral» som Martinus også kaller det, viser ska-
perprinsippet seg med to motsatte tendenser: 
«Den mørke utstråling» i spiralens første halvdel 
og «den lyse utstråling» i annen halvdel. I spiralens 
første halvdel utvikles individenes kjærlighet til 
materien, i «den lyse utstråling», derimot, utvikles 
dets kjærlighet til alle vesener i tilværelsen. Denne 
spenningen mellom lys og mørke kjennetegner alt 
liv, og gjenfinnes over alt, i samfunnet og historien. 
Den utgjør drivkraften i livet. Først utvikles indivi-
dualitetsfølelsen eller jeg-følelsen. I denne er egen-
kjærligheten det sentrale. Gjennom opplevelsen 
av dette mørket som følger som resultat av denne 
egenkjærligheten, krig, sult, sorg, sykdom etc., ut-
vikles de evnene som er nødvendige for en opple-
velse av lyset. Begge prinsipper er av det gode og 
nødvendige i utviklingens store perspektiv.  

Sentralt for å forstå denne evolusjonære dyna-
mikken i Martinus’ lære er betoningen av at orga-
nismene gjennomlever en veksling mellom ulike 
«tilstander» som oppleves enten som «behag» el-
ler «ubehag», eller som «det gode» og «det onde»: 
Spenningsforholdet mellom disse tilstandene, og 
organismenes begjær etter den førstnevnte tilstan-
den, utgjør selve dynamikken i den evolusjonære 

prosessen. Forestillingen om «det gode», det som 
altså avføder eller identisk med den nevnte tilstan-
den «behag», danner ifølge Martinus utgangspunk-
tet for menneskets tidlige forestillinger om Gud, i 
disse forestillingene er Gud «det godes» opphav. 

De to ulike «tilstandene» gjenfinnes i 
forestillingene om det hinsidige, hen-
holdsvis i forestillingene om Paradis 
og Helvete, førstnevnte er kulmina-
sjonspunktet for «det gode» eller til-
standen «behag», mens sistnevnte er 
kulminasjonspunktet for «det onde» 
eller tilstanden «ubehag». Men selv 
«det onde» tjener en (god) hensikt, 
for gjennom å være i en «tilstand» av 
«ubehag», gjennom vekslingen mel-
lom «behag» og «ubehag», utvikles 
menneskets erkjennelsesevner. En 
hvilken som helst form for opplevel-
se betinges av en forutgående opple-

velse av dens kontrast eller motsetning. Hvordan 
skal vi oppleve sort hvis vi ikke har noen referanser, 
m.a.o. hvis vi tidligere ikke har opplevd hvitt? 

Martinus lar oss forstå at smerte- og lidelseser-
faringene hos organismene er helt sentralt i utvik-
lingen av erkjennelsesevnene. Det er utviklingene 
av disse indre evnene, gjennom opplevelsen av de 
nevnte kontrastene, som danner grunnlaget for 
og driver den evolusjonære vekstprosessen frem-
over. Gjennom organismenes stadig mer utviklede 
erkjennelsesevner flyttes hele tiden grenselinjen 
mellom de to «tilstandene»: Tidligere forestillinger 
om at noe f.eks. var djevelens verk, ses på i et sene-
re utviklingstrinn som naive og foreldete. Områ-
der som tidligere ble fryktet og lå i «mørke», blir, 
gjennom høynede erkjennelsesevner, opplyst. Til 
sist vil denne utviklingen munne ut i en erkjennel-
se av at «det onde» er en nødvendighet i et større 
utviklingsperspektiv.6 Denne erkjennelsen vil ha 
sammenheng med det Martinus omtaler som «den 
store fødsel», punktet da mennesket har kommet 
til veis ende i sin avsløring av «den evige sannhet». 

Sentralt for denne altomfattende erkjennelsen 
vil være overgangen fra utviklingsspiralens «mør-
ke utstråling» til dens «lyse utstråling», brudd-
punktet mellom disse to utviklingsfasene i den 
nåværende utviklingsspiralen omtales av Martinus 
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ofte som overgangen fra «dyreriket» til «mennes-
keriket». Vi befinner oss altså nettopp nå i denne 
overgangsprosessen, i bruddpunktet, og i denne er 
Kristusskikkelsen sentral. Kristendommen blinkes 
ut av Martinus som den utløperen av «de gamle 
verdensimpulsene» som skal danne grunnlaget for 
«den nye verdensimpulsen», som så skal føre den 
videre og forene alle jordens slekter:

Af de nævnte tre Verdensreligioner, der, i Form af 
«Buddhismen», «Islam» og «Kristendommen», har 
ført Udviklingen af Skaberprincippet frem til vore Dage, 
blev Kristendommen den Udløber, gennem hvilken den 
fortsettende ny Verdensimpuls kunde blive virkeliggjort, 
som nu skal forene alle Jordens Slægter.7

I tillegg til at «allkjærligheten» utvikles i den «nye 
verdensimpulsen», vil den også gi seg utslag i en 
sterkt stigende intelligensutvikling, som igjen vir-
ker befordrende på utviklingen av vitenskapen. Det 
endelige resultatet av den nye verdensimpulsen vil 
bli dette at mennesket likeså lett vil sanse «åndelig» 
som det nå sanser fysisk. 

Vår tid – en brytningstid
I vår tid begynner altså utviklingsspiralens «lyse 
utstråling» å gjøre seg gjeldende.8 Denne blir mani-
festert gjennom innvielse av vesener, som Martinus 
selv, som gjennom egen opplevelse overskuer utvi-
klingslovene og så formidler denne kunnskapen til 
menneskeheten. 

Martinus’ lære har altså dobbelt bunn; på den 
ene siden er den et byggverk som beskriver orga-
nismenes utvikling, der fokus er på den indre dy-
namikken, bevissthetsutviklingen, på den andre 
siden utgjør den implisitt også en teori om religio-
nenes tilblivelse og utvikling. Implisitt i forestillin-
gen om ulike «verdensimpulser» er forestillingen 
om at det som er sant i en epoke, godt kan være 
falskt eller rubriseres som «overtro» i neste epo-
ke. Religionen tilpasses på hvert nivå individenes 
oppfattelsesevne og utviklingsnivå. Gjennom den 
brutale påvirkningen som individene utsettes for, 
gjennom tilstanden «ubehag», våkner individet 
mer og mer til liv. De nye bevissthetsnyansene 
som oppstår i lidelsen og smerten, er som tidligere 
nevnt, ifølge Martinus, de første spirende formene 

for religiøsitet. De religiøse kreftene skriver seg fra 
«en sand Rædsel eller Ængstelse ved Livet». Smer-
te- og lidelseserfaringen, gjennom opplevelsen av 
de nevnte kontrastene, er ifølge Martinus helt nød-
vendig, og det er nettopp i denne erfaringen at de 
første spirene til religiøsitet utvikles: 

Denne Livsform maatte nemlig tilsidst udvikle Individet 
til at føle en sand Rædsel eller Ængstelse ved Livet. 
Denne Ængstelse udløser sig igjen i «hjerteskærende» 
Skrig, naar det paagældende Væsen befinder sig i Fare 
… Disse Skrig er de første spæde eller latente Former 
for Bøn til Gud.9

Ifølge Martinus blir individet mer og mer bevisst 
i sine angstskrik, og gjennom angsten vekkes im-
pulser til gryende forestillinger om et eksisterende 
forsyn. Individet blir altså blir altså mer og mer be-
visst i sine angstskrik, bevissthetens møte med det 
truende ytre virker befordrende på bevissthetens 
utvikling. 

Om de forbudte fruktene  
Gjennom tittelen på hovedverket sitt, Det Tredie 
Testamente - Livets Bog, knytter Martinus an til Bi-
belen. Hvordan forstår Martinus så sentrale fortel-
linger fra denne? Jeg vil her se på hans forståelse av 
beretningen om “Edens Hage”. På hvilken måte kan 
vi si at hans fortolkning av denne kaster et forkla-
rende lys over hele hans lære? Martinus forstår den 
gammeltestamentlige beretningen om «Adam» og 
«Eva» på en grunnleggende ny måte. I det store bil-
det som han tegner, har det siden de tidligste tider 
foregått en kamp for å forene «retten med makten». 
Dette er, og har vært, en pågående kamp mot det 
dyriske prinsippet om at det kun er makten alene 
som dominerer, at «makt er rett». Ifølge Martinus 
seiret de vesener som gjorde «makt til rett». Dis-
se ble så menneskehetens stammefedre.10 Disse ble 
vår «Adam» og «Eva». 

Hos Martinus skal fortellingen om «Adam» og 
«Eva» ikke forstås bokstavelig, slik som i tradisjo-
nell kristen teologi, men allegorisk som en fortelling 
om menneskets indre utvikling. Paradis blir her en 
dyrisk (lykke)tilstand som disse tidligere mennes-
kene befant seg i. Disse kjente ikke til forskjellen 
på «godt» og «ondt», de var besjelet av sitt dyriske 

s
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instinkt, som dikterte at «enhver er seg selv nær-
mest». Dette var på sett og vis en paradisisk tilstand 
da de på dette tidspunktet levde i full (harmonisk) 
overensstemmelse med de lovene som skulle gjelde 
for denne «utviklingssonen».11 Etter etingen av de 
forbudte fruktene får vi vite at de følte skam da de 
oppdaget at de var nakne (1 Mos. 3, 10-11). Det 
som gjorde dem oppmerksom på deres nakenhet, 
var, ifølge Martinus, «den lyse utstråling». Denne 
innebærer at «rettens lys» for første gang strålte på 
menneskeheten.12 De så da at de var nakne. Dette 
må forstås slik at deres dyriske livsmåte for første 
gang ble gjort synlig for «Adam» og «Eva» og dette 
at «makt er rett» syndig. «Syndefallet», slik Marti-
nus forstår det, innebærer altså at det dyriske men-
nesket påbegynner sin lange forvandlingsprosess 
til det egentlige menneske. 

Men denne «opplysning» om egen «nakenhet» 
innvarslet et markant brudd med den tidligere 
harmoniske lykketilværelsen, de var i og med det-
te bruddet på vei ut av «Edens hage». Utdrivel-
sen, og den påfølgende følelsen av «hjemløshet», 
markerer altså starten på menneskehetens lange 
vandring mot en sann menneskelig bevissthet. Når 
menneskeheten således bestråles av de «lyse strå-
lene», fremtrer de tidligere nedarvede «dyriske» 
egenskapene, kontrastmessig, overfor de de gryen-
de menneskelige tendenser, som et «syndefall».13 
«Edens hage» eller «Paradis» er altså, ifølge Mar-
tinus, identisk med «dyreriket», som det vordende 
mennesket måtte utdrives fra.14 Hos Martinus er 
dette at «de fikk sine øyne åpnet» ved etingen av de 
forbudte fruktene, sentralt for å forstå Kristusskik-
kelsen; det er i forlengelsen av denne begivenheten 
at Kristus vokser frem i menneskets indre som et 
høydepunkt i den evolusjonære utviklingen. Det 
er også innebygget i Martinus’ lære at dette erkjen-
nelsesmessige kvantespranget, som er representert 
ved denne begivenheten, er formativt skapende. 

Et barn blir født i en stall 
– Juleevangeliet ifølge Martinus
Martinus presenterer sitt eget «juleevangelium», 
dette kommer da i tillegg til det nytestamentlige 
evangeliet som regnes som det kanoniske jule-
evangeliet, jeg tenker på Lukas’ evangelium kap. 2. 
Martinus innleder sitt skrift Juleevangeliet med å 

erklære at alle bibelske overleveringer er flertydige; 
på den ene siden utgjør de bibelske tekstene fortel-
linger som danner utgangspunkt for de kristne tra-
disjonene, som julefeiringen etc. På den annen side 
har disse overleveringene en skjult og symbolsk 
side. Kjernen, evangeliets mysteriøse side, ligger 
ifølge Martinus i dette at det ikke kun er en fortel-
ling om faktiske begivenheter, en historisk tildra-
gelse, men at det utgjør et symbol over menneskets 
kosmiske skjebne. Jesu skjebne er alle menneskers 
skjebne. Det er denne dobbeltsiden som gjør for-
tellingen til et evangelium.15 Menneskets skjebne 
er at det skal gå i Kristi fotspor og gjennomleve 
«den store fødsel» for å bli egentlige mennesker og 
kristuslike. Fødselen skal skje over mange jordeliv. 
Han gjengir den kjente fortellingen, men gir den 
en egen vri:

Midt i stanken fra ekskrementerne og uddunstninger-
ne fra dyrene og mere eller mindre omgivet af mørke, 
snavs og støv fødtes verdens fuldkomneste mentalitet. 
Men blev denne fødsel ikke et genialt symbol på eller 
billede af jordmenneskets «kosmiske fødsel»?16

Det er også, ifølge Martinus, dypt symbolsk og be-
tydningsfullt at Jesus ble født i «dyriske» omgivel-
ser. Utgangspunktet for «den store fødsel» er disse 
«dyriske» omgivelsene. På den ene siden har vi den 
fysiske fødsel, Maria nedkomst med Jesusbarnet, 
på den annen side har vi den (symbolske) fødsel 
(«den store fødsel»). På det symbolske planet be-
gynner «fødselen» («den store fødselen») med 
denne erkjennelsen.

Det er den symbolske betydningen av dette som 
det kanoniske evangeliet forteller oss, at «Kristus-
fødselen» kun kunne foregå i en stall fordi det var 
opptatt alle andre steder: «Og hun fødte sin sønn, 
den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en 
krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herber-
get.»17 Det nytestamentlige juleevangeliet er med 
andre ord i essens en beretning om menneske-
hetens «kosmiske fødsel».

«Herodes» utlegges av Martinus som den makt-
faktoren som forsøker å holde mennesket lenket til 
de dyriske tradisjonene.18 Han representerer såle-
des de mørke motstandsmaktene som vil bekjempe 
kristusmentaliteten, som vil gjøre makt til rett.

s
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Jesu familie ifølge Martinus’ «Juleevangeliet»
Ifølge Martinus har man misforstått Jesusbarnets 
guddommelige slektskap med guddommen, man 
har da feilaktig sett dette barnets forhold til gud-
dommen som et jordisk familieforhold.19 Dette er 
grunnen til misforståelsen om «jomfrufødselen», 
at man har ment at det har vært guddommen som 
direkte har foretatt befruktningen av Maria, og 
ikke hennes mann, Josef. Jesusbarnet er derfor ikke 
«Guds sønn» i den forstand som vi normalt ten-
ker oss en sønns forhold til sin far i et jordisk fa-
milieforhold. Dette er et meget viktig punkt, fordi 
vi her ser at Jesusbarnet representerer den veien vi 
alle skal vandre. Martinus viser til at misforståelsen 
er av nyere dato, Det nye testamente presenterer jo 
vitterlig en Jesu ættetavle.20 Hva har Jesu ættetavle 
med Jesus å gjøre hvis ikke Josef er hans biologiske 
far? Hva er grunnen til denne misforståelsen? Iføl-
ge Martinus skyldes denne at man har ansett sek-
sualakten som noe i seg selv «syndig», derfor har 
man ikke kunnet forestille seg at et guddommelig 
vesen skulle kunne manifestere seg i det jordiske 
gjennom denne handlingen.21

Veier til lyset - Kristusidentifikasjon
I tradisjonell kristen teologi er målet for indivi-
det den personlige frelse, som gjenoppretter in-
dividets forbindelse til Gud. Denne forbindelsen 
gjenopprettes ved tro på Jesus Kristus, Guds sønn, 
som Gud i sin store nåde lot fødes og ta bolig blant 
menneskene. Frelsen i tradisjonell kristen teologi 
innebærer altså at individet knytter seg til Kristus. 
Dette skjer i frihet, gjennom et personlig valg. 

«Kristusidentifikasjon» er ikke et begrep som 
Martinus benytter seg av, men det er dette jeg for-
står at han mener når jeg leser følgende der han be-
skriver sin egen utvikling:

Jesus var mit største Ideal og Rettesnor. I alle Tvivls-
spørsmaal stillede jeg alltid Spørsmaalet saaledes op: 
«Hvad vilde Jesus gøre i den paagældende Situation?» 
Og Svaret kom alltid prompte. I Løbet af blot Brøkdele 
af Sekunder vidste jeg, hvorledes Jesus vilde handle i 
den nævnte situation. Og dette førte meg frem til Fade-
ren, frem til Guds nærhet.22

 

Eksempler på «Kristusidentifikasjon» finner vi i 
den retningen innen kristendommen vi kjenner 
som mystikken. Det sentrale i denne er oppnåelsen 
av intuitiv fornemmelse av enhet med guddom-
men. I kristendommen går veien til enhet med 
guddommen gjennom Jesus Kristus. Enten gjen-
nom botsøvelser og sakramenter, som i ortodoks 
og katolsk kristendom, eller gjennom troen, som i 
protestantismen. Uansett hvilken måte det skjer på, 
er det Jesus Kristus som er i sentrum. 

I dette at man identifiserer seg med noe/noen 
ligger det et ønske om at man vil «bli lik» dette noe/
noen som man identifiserer seg med. Når det her er 
tale om Kristus, hvordan blir man lik Ham? Ifølge 
Martinus finnes det to veier: kjærlighetsveien og 
opplysningsveien. 

Da Kristus representer allkjærligheten, må, iføl-
ge Martinus, en utvikling der individet blir kristus-
lik innebære at det utvikler sin kjærlighetsevne. I 
det store perspektivet som Martinus tegner, vil vi, 
gjennom utallige inkarnasjoner, vokse i moralsk og 
intellektuell forstand, og vi vil til sist bli lysende, 
kjærlighetsfylte vesener. Men denne prosessen kan 
altså også fremskyndes og arbeides frem i frihet av 
individet. Kristus er som et lys i en mørk, kjærlig-
hetsløs tidsalder. Den kjennetegnes ifølge Martinus 
ved at man i dag «hellere vil tage end at give». Ego-
ismen sitter i høysetet. Vi har tidligere sett at dette 
mørket av Martinus identifiseres som gjenværen-
de rester av vår forbindelse til «dyreriket». Det er 
nemlig ikke slik at alle jordens beboere kan bli 
styrtrike, ressursene er begrenset. Derfor vil dette 
at noen oppsamler rikdom, alltid gå på bekostning 
av andre. Martinus fremholder at vår nåværende 
tidsalders økonomiske modell, der «økonomisk 
vekst» er det overordnede idealet, dypest sett er et 
amoralsk og egoistisk prinsipp som innebærer en 
jungelens lov der enhver er sin egen lykkes smed. 

Når man som kunde eller forbruker kjøper en 
vare, betaler man alltid en «merpris» for denne va-
ren. Vi betaler ikke kun det varen koster å produ-
sere og transportere frem til utsalgsstedet. Vi beta-
ler en «merpris» som innebærer at noen gjør seg 
rike på kundens/forbrukerens bekostning. Dette er 
et prinsipp som i det store bildet fører til at ver-
dens rikdom og ressurser akkumuleres i et hurtig 
tempo; vi får en mer og mer rik gruppe mennesker 

s
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på toppen av pyramiden, mens det store flertallet 
synker stadig lenger ned i misere og armod. Vår 
nåværende tidsalders «forretningsmodell» gir et 
utmerket eksempel på hvordan mørkets mentalitet 
fungerer i praksis. 

Den andre veien til «Kristusidentifikasjon» er 
som nevnt opplysningsveien. På denne veien er 
det menneskets forståelse og intelligens som skal 
utvikles. De moderne vitenskapene virker intelli-
gensfremmende hos individene. Gjennom opp-
lysningsveien til Kristus skal vi arbeide på vår in-
telligens og forståelse samtidig som vi «befrukter» 
denne med «følelse og humanitet». Kristus, forstått 
som «allkjærlighetens prinsipp», forutsetter nem-
lig en sammenvoksing og befruktning mellom «in-
telligens» og «følelse»: 

For at blive et fuldkomment menneske er det ikke nok, 
at man har en kolossal intellektuel, materialistisk bevid-
sthet og kan beherske et stort område af fysiske mani-
festationer og materier. Den menneskelige mentalitet, 
altså Kristusmentaliteten eller den, der gør væsenet 
til det fuldkomne menneske i Guds billede efter hans 
lignelse, føres udelukkende i kraft af intellektualiseret 
humanisme eller nestekærlighet.22

Martinus mener at vi ved å studere naturen vil nå 
frem til erkjennelse. Her henviser han til naturen, 
og antyder at vi ad vitenskapelig vei kan forstå de 
åndelige lovene: 

Det tyvende århundredes mennesker er så intellektu-
elle, at de kan lære selv at læse svaret i naturens eller 
livets egne manifestationer. Og her vil de ikke kunne 
undgå at få at se, at naturen på alle måter viser det 
utviklede menneske at dette hellere at give end at tage 
er selve livets grundfundament.24

Menneskehetens bevissthet lutres og fullkommen-
gjøres gjennom lidelsen og smerten i det helvetet 
som er et resultat av en intelligens uten humanitet. 
Martinus mener altså at vår tid kjennetegnes ved 
en betydelig utvikling av intelligensen, men beto-
ner at en videre positiv utvikling av denne vil gå 
gjennom innforlivelsen av følelse, humanitet. Iføl-
ge Martinus er altså kronen på verket i den bevisst-
hetsmessige evolusjonære prosessen, der mennes-

ket blir menneskeliggjort gjennom humanitet og 
allkjærlighet, i Kristus.  

Veier til Lyset – utvikling av «åndelige organer»
Menneskeheten befinner seg nå, ifølge Martinus, i 
det han kaller en «oppvåkningssone». Hva er det 
som skjer på individplanet i denne «sonen»? Og 
hva har dette med Kristus å gjøre? Martinus vier 
mye plass i sitt verk på beskrivelsen av de såkalte 
nye «organene» som, ifølge ham, dannes i vår tid, 
som jo nettopp er «oppvåkningssonen» eller over-
gangen mellom «dyreriket» og «menneskeriket». 
Jeg forstår det slik at disse «organene» ikke er av 
fysisk karakter, men at det her er snakk om «ån-
delige organer».25 Med de fysiske organene kan vi 
kun skue avglansen av de kosmiske realitetene. De 
sistnevnte kan vi kun skue med de nevnte «åndeli-
ge organene». 

Menneskehetens utvikling fra dyr til fullt men-
neske (til kristuslikhet) er altså identisk med utvik-
lingen av «åndelige organer», som gjør mennesket i 
stand til å erfare forhold som ligger utenfor den fy-
siske verden. Denne bevissthetsformen kaller Mar-
tinus for «den kosmiske bevisstheten», «kosmisk 
klarsyn» eller «Kristusbevisstheten». Prosessen 
kaller han «den store fødsel». Gjennom begrepet 
Kristusbevissthet forstår vi at denne utviklingen 
i høyeste grad har med Kristus å gjøre. Individet 
opplever til enhver tid (og i enhver tidsalder) nett-
opp den «virkeligheten» som det ifølge dets «ånde-
lige organer» er i stand til å oppleve. 

Det er de ytre omstendighetene, det vi forstår 
som livsbetingelsene, som bevirker den gradvise 
dannelsen av nye «åndelige organer» over meget 
lange tidsrom.26 I dette overordnede perspektivet 
som Martinus her tegner, nærmer vi oss Kristus, 
blir kristuslike, med evolusjonær nødvendighet: 

Jordmenneskets Udvikling fra Dyr til Menneske er alt-
saa identisk med Aandeliggørelse eller Udvikling af 
Organer, gennem hvilke de kan blive erfaringsdygtige i 
Realiteter og Forhold eller Tilværelsesplaner der ligger 
udenfor den Fysiske Verden.27 

Jeg forstår Martinus slik at dette er utviklingen av 
«de nye åndelige organene» i et større perspektiv, 
men at det er mulig for individet, i frihet, å arbei-

s
s
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de dette frem gjennom å gå kjærlighetsveien eller 
opplysningsveien, slik som skissert i begynnelsen 
av dette kapittelet.

Hvordan vil så individet oppleve det når «de nye 
åndelige organene» er dannet? Med dannelsen av 
«de nye organene» oppstår en antipati mot bevisst 
utfoldelse av lidelse. Av denne antipatien fødes så 
en ny moral. I tillegg blir individet i stand til å «se» 
de kosmiske lovene samt få tilgang til erindringer 
fra tidligere liv. 

Vi ser altså at veien til Kristus, også omtalt som 
«den store fødsel», er avhengig av utviklingen av 
to typer «energier», disse er «intelligensenergi» og 
«følelsesenergi». Først når disse er utviklet og inn-
går i et gjensidig befruktende og symbiotisk for-
hold, vil individet utstråle «ren kjærlighet». Indivi-
det blir da mottagelig for det som Martinus kaller 
for «intuisjonsenergien». Det er gjennom denne at 
«Livets Facit» blir gjort tilgjengelig for individet.28 
Innplantingen i individet av «intuisjonsenergien» 
markerer således kulminasjonspunktet, eller selve 
fødselsdøyeblikket, for Kristusbevisstheten. Det 
nye «åndelige organet» som er dannet når «intu-
isjonsenergien» er innplantet i individet, kaller 
Martinus for «intuisjonslegemet».29 Den nye ev-
nen, klarsynet eller «Kristusbevisstheten», er iden-
tisk med det gjennom evnen observerte objekt, 
som er verdensaltets grunnvoll. Gjennom det kos-
miske klarsynet er subjekt lik objekt. I objektet, de 
kosmiske realitetene, ser individet seg selv. Gjen-
nom speilingen av subjektet i objektet oppnås en 
enhet med Altet og universets urgrunn. I mystik-
ken kjenner vi denne erfaringen av forening med 
Gud som «Unio mystica». 

Juleevangeliet ifølge Rudolf Steiner
Kristus inntar sentralposisjonen i en rekke av Ru-
dolf Steiners skrifter, hans betydning for menneske-
hetens utvikling er av den aller største betydning. 
Selv om det ikke finnes et verk med denne tittelen 
av Rudolf Steiner, vil det allikevel være et par av 
Rudolf Steiners verker som er særlig sentrale når 
Kristusskikkelsen i antroposofien skal analyseres. 
Jeg tenker i første rekke på Golgatamysteriet. 

Ifølge Rudolf Steiner inkarnerte Kristus nett-
opp på et tidspunkt i menneskehetens historie da 
menneskene mer og mer hadde mistet forbindel-

sen med den åndelige verden. Jeg har tidligere sett 
på hvordan Martinus forstår fortellingen om Edens 
Hage. Jeg nevner dette her fordi det er et avgjøren-
de punkt for å forstå forestillingen i antroposofien 
om dette at menneskene på et tidligere utviklings-
trinn hadde mistet den åndelige forbindelsen. I 
antroposofien forstår man «utdrivelse av Edens 
Hage» som «adskillelse fra Gud» og tap av åndelig 
forbindelse.30 Begrepet «synd» brukt i denne for-
bindelse må da i antroposofien være ensbetydende 
med denne nevnte «adskillelse». Denne tilstanden 
av «adskillelse» resulterte i en sterk lengsel etter en 
gjenopprettende forbindelse. Forestillingene knyt-
tet til dette representerer en nødvendig bakgrunn 
for å forstå Kristi fødsel ifølge antroposofien.

«Ordet ble kjød»31

I antroposofien har man en forståelse av Kristus-
vesenets inkarnasjon som bryter med tradisjonell 
kristen teologi på flere vesentlige punkter: Kristi 
egentlige inkarnasjon fant først sted ved Jesu dåp i 
Jordanfloden.32 Først da Jesus etter nedsenkningen 
steg opp av vannet, åpnet himmelen seg for ham. 
Dette er ifølge antroposofien tidspunktet for Kris-
tusvesenets inkarnasjon.33 Det punktet som det for 
ikke-antroposofer er vanskeligere å sette seg inn i 
og forstå, er dette at det ifølge Rudolf Steiner fak-
tisk ble født to Jesus-barn omtrent på samme tid. 
Rudolf Steiner mener å finne belegg for dette i Det 
nye testamentes evangelier: De to barndomsfortel-
lingene hos Matteus og Lukas skal være vitnesbyrd 
om dette. Rudolf Steiner peker på at det er uover-
ensstemmelser mellom disse når det gjelder Jesu 
slektsregister. Ifølge Matteus kan Jesu stamtavle fø-
res tilbake til Davids sønn Salomon. Ifølge Lukas, 
derimot, stammer Jesus fra Davids sønn Natan. 
Rudolf Steiner ser det slik at begge evangeliene er 
korrekte, men beretter altså ifølge ham om to for-
skjellige Jesus-barn. 

I beretningen om de to Jesus-barna finner vi 
to ulike «prinsipper» som møtes. Inkarnasjonen 
av det ene Jesus-barnet, føres tilbake til Salomon. 
Dette barnet representerer så den tradisjonen som 
vektlegger «blodets renhet», «avstamning», og det 
er dette prinsippet som har resultert i jødefolkets 
isolasjon fra andre folk.34 Det andre Jesusbarnet, 
derimot, det som beskrives i Lukas og som er et-
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terkommer av Natan, beskrives som en «ung sjel», 
som aldri tidligere var blitt inkarnert.

Ved tempelbesøket i Jerusalem35 skal det iføl-
ge Rudolf Steiner ha skjedd en forening av de to 
til ett vesen.36 Jeget som tilhørte Jesus-barnet som 
var en etterkommer av Salomon («Ur-Zarathus-
tra-sjelen»), skal på dette tidspunktet ha tatt bo-
lig i det andre Jesus-barnet som hadde en særlig 
uskyldsrenhet, men med et uutviklet jeg. Legemet 
til «Ur-Zarathustra-sjelen» skal deretter ha syknet 
hen og avgått ved døden.

Kristus som frukten av foreningen 
mellom to prinsipper
De to sjelene, som ble forent ved tempelbesøket i 
Jerusalem, representerer to helt ulike egenskaper: 
På den ene siden visdom ervervet gjennom tallrike 
inkarnasjoner. På denne annen side, representert 
ved det andre Jesus-barnet, uskyldsrenhet og en 
meget høyt utviklet evne til hengivelse og kjærlig-
het. Det er i denne forbindelse interessant å merke 
seg forståelsen av Kristus i Martinus’ lære. Ifølge 
Martinus er Kristusbevisstheten nettopp en frukt 
av foreningen mellom intelligens og følelse, jeg ser 
her en interessant parallell til «foreningen av de to 
Jesus-barna» i antroposofien.

Ifølge Rudolf Steiner tok det atten år fra det tids-
punktet da Zarathustra-jeget tok bolig i det andre 
Jesus-barnet til dåpen ved Jordanfloden, som alt-
så, gjennom oppstigningen av vannet, represente-
rer den egentlige Kristusfødselen. Dette skal altså 
ha vært tidspunktet for Kristi påbegynte inkarna-
sjonsprosess.37 

Kristus som erkjennelsesvei
Mennesket skal, ifølge Rudolf Steiner, omsider nå 
frem til den samme innvielsen som den som fant 
sted for Jesus ved Jordanfloden. Fremtidsmålet er 
at vårt jeg skal herske over våre andre vesensdeler; 
fysisk legeme, eterlegeme og astrallegeme. Det er 
i prinsippet den samme prosessen som fant sted 
med Jesus, fra Kristi første inntreden i Jesus ved 
oppstigningen fra Jordan-elven og den videre in-
karnasjonsprosessen i de tre påfølgende årene frem 
til korsfestelsen på Golgata.38 Selve «Golgatamys-
teriet» forstås i antroposofien som «Kristi jordiske 
fødsel». Etter korsfestelsen lever Kristus sammen 

med oss i tilværelsen her på jorden. Kristendom-
men forkynner Jesu gjenkomst og Dommedag. Ru-
dolf Steiner, derimot, forkynner Kristi gjenkomst 
«i det eteriske», og denne gjenkomst skal allerede 
ha funnet sted i første halvdel av 1900-tallet.

Menneskene i vår tid kan ved eget initiativ og 
gjennom meditativt og intellektuelt arbeid forbin-
de seg med Kristus «i det eteriske». Hvordan kan 
så denne forbindelsen oppnås? I verket Hvordan 
når man til erkjennelse av de høyere verdener? gir 
Rudolf Steiner detaljerte anvisninger. I bokas inn-
ledende kapittel slår forfatteren fast følgende:

I hvert menneske slumrer det evner som gir det mulig-
het til å oppnå erkjennelser om høyere verdener. Mysti-
keren, gnostikeren, teosofen har alltid talt om en sjele- 
og en åndeverden, som for dem er like virkelige som 
den verden man kan se med fysiske øyne og berøre 
med fysiske hender.39

Kristi dåp, malt av Leonardo og hans lærer 
Verrocchio i 1472-75
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Boka er ikke utelukkende en instruksjonsbok i 
meditative øvelser. Rudolf Steiner påpeker at en 
«åndselev» først må arbeide på seg selv og oppdra 
seg selv til en stemning av «devosjon». Denne indre 
stemningen er ikke frukt av et intellektuelt studium 
eller kontemplasjon i enerom, men må utvikles i 
livet, i møtet med andre mennesker:

Møter jeg et menneske og kritiserer dets svakheter, så 
berøver jeg meg høyere erkjennelseskraft; forsøker jeg 
kjærlighetsfullt å fordype meg i dets gode sider, da sam-
ler jeg slik kraft. Åndseleven må stadig passe på å følge 
denne anvisning.40

Martinus mente at individet kunne nærme seg 
Kristus gjennom «kristusidentifikasjon» og en for-
bindelse mellom individets følelse og intellekt. Jeg 
ser Rudolf Steiners anvisninger for «åndseleven» 
som en parallell til Martinus på dette punktet. Det 
er også interessant å merke seg at vi i gjennomgan-
gen av Rudolf Steiners teori om de to Jesus-barna 
ser en sammensmeltning av to prinsipper, visdom-
men i det ene Jesusbarnet, og uskyldsrenheten, 
hengivenheten og kjærligheten hos det andre Je-
sus-barnet. 

I tillegg til at «åndseleven» må utvikle det rette 
sinnelaget og bli et kjærlighetsfullt vesen, må det 
arbeide på seg selv gjennom meditative øvelser. 

Rudolf Steiner gir råd om hvordan man skal medi-
tere for å oppøve erkjennelseskreftene:

Det man må tilstrebe i de øyeblikk man setter av, er å 
se på, å bedømme ens egne opplevelser og handlinger 
som om ikke en selv, men en annen hadde opplevd el-
ler utført dem.41

Rudolf Steiner foreskriver altså for åndseleven et 
utenfraperspektiv på seg selv. Denne må søke kraf-
ten til i visse øyeblikk å stå som «fremmed overfor 
seg selv». Hvorfor er dette viktig? Og hva har det 
med utvikling av høyere erkjennelseskrefter å gjø-
re? Hvert menneske bærer, ifølge Rudolf Steiner, 
et «høyere» eller et «indre» menneske i sitt indre. 
Dette «høyere» eller «indre» mennesket kan, iføl-
ge Rudolf Steiner, vekkes nettopp ved slike øvelser 
som antydet ovenfor. Når det «indre» eller «høye-
re» mennesket vekkes, våkner det «åndelige men-
neske», og det «høyere menneske» blir da «den 
indre hersker» som styrer «det ytre menneskes 
forhold».42 Dette er altså utgangspunktet for det 
indre arbeidet som skisseres i Hvordan når man 
til erkjennelse av de høyere verdener? Gjennom en 
utvikling av «devosjon» og indre meditativt arbeid 
vil individet oppnå høyere erkjennelseskrefter og 
til sist oppnå klarsyn.
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