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*) Redigeret vha. efterladte manuskripter efter Martinus’ bortgang.

Martinus åndsvidenskabelige værk, kaldet Det Tredie Testamente, 
omfatter samtlige ud givne skrifter og symboler. Nedenfor er en 
kort litteraturoversigt.

•	Livets	Bog	(Bind	I			–	VII)
•	Det	Evige	Verdensbillede	(Bind	I			–			IV)
•	Det	Evige	Verdensbillede	IV*
•	Logik
•	Bisættelse

•	Yderligere	bøger	og	artikler
Mange artikler er udgivet i tidsskriftet ‘Kosmos’ og de følgende artikler er udgivet i småbøger:

Omkring min missions fødsel – Juleevangeliet – Gavekultur – Julelysene – Påske – Hvad er sandhed? – Pilatus, 
Kristus og Barrabas – Vejen, sandheden og livet – Dømmer ikke – Hvorfor skal man tilgive sin næste? – Tanker 
omkring påske – På kærlighedens alter – To slags kærlighed – Et glimt af verdens genløsningen –  
Getsemane have – Den sekundære og den primære opstandelse – Pinseglans over livet – Blade af Guds billedbog 
– Reinkarnationsprincippet – Jeg’et og evigheden – Udødelighed – De levende væseners udødelighed – Gennem 
verdens altets tomrum – Universets mælkeveje – Kosmisk bevidsthed – Kosmiske glimt – Det psykiske tempel 
– Den store fødsel – Mental suveræ nitet – Vejen til indvielse – Bønnens mysterium – Meditation – Det femte 
bud – Ud af mørket – ‘Dyrets billede’ og ‘Guds billede’ – Primitivitet og overtro – Bevidst hedens skabelse – 
Verdenssituationen og ”Guds billede” – Guds skabelse af mennesket – Djævlebevidsthed og kristusbevidst hed 
– Lav intellektualitet og højintellek tualitet – Primitiv og intellektuel guds dyrkelse – Den længst levende afgud 
– Mellem to verdensepoker – Menneskehedens skæbne – Livets skæbnespil  – Jordmenneskets skæbneårsag – 
Verdens religion og verdenspolitik – Verdens fredens skabelse – Kulturens skabelse – Vejen til paradis – Menne
skeheden ét med Gud – Ånds videnskabens nødvendig hed – Hinsides dødsfrygten – Den ideelle føde – Unaturlig 
træthed – Mentale fængsler – Livets vej – Menneskeheden og verdens billedet – Omkring mine kosmiske 
analyser.

•	Det	Tredje	Testamente	–	Den	intellektualiserede	kristendom*

•	Artikelsamling	1 
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