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I "Antikrist" retter Nietzsche kraftig kritikk mot kristendommen og enhver annen idealisme som anser
sannheten for å være noe absolutt og uavhengig av det enkelte menneske.
Kristendommen er et erkjennelsesmessig og moralsk nei til livet, skriver Nietzsche. I stedet vil han fremheve
det eksperimenterende mennesket som er på parti med livet, og som i åpenhet mot tilværelsen setter sitt eget
rett og galt ut fra sin egen personlige vilje.
"Antikrist" ble skrevet høsten 1888 og var tenkt som første bind i "Omvurdering av alle verdier", der
Nietzsche ville samle trådende i sin tenkning. Men i januar 1889 brøt Nietzsche sammen, og verket ble aldri
ferdig. Første gang utgitt i 1888.
Omtrent alle kristne tror at Antikrist er en person som vil dukke opp i endetiden.
Og det er i sannhet en merkelig tro, siden Guds Ord gjør det klinkende klart at. Antikrist, motkristus eller
Kristi motstander. Selve betegnelsen forekommer bare i 1 Joh 2,18–22; 4,34; 2 Joh 7. Men allerede i Det

gamle testamente finnes tanken. 50 Bibelske kjennetegn på Antikrist Gud ønsker at vi skal kunne identifisere
denne makten.
Av Erik Høiby 2 Tess 2,1-12: "Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår
samling hos ham: La dere ikke så snart drive fra vett og sans! Januar 2015 - Obama er en agent for Antikrist,
og gir nå mest mulig kontroll til Muslimer og til Antikrist Hvem er Antikrist? Mange spør seg dette, hva skal
de se etter? Hva sier bibelen, er islam antikrist? Denne artikkelen fra bibelensier.no gir deg noen svar! Bibelen
forteller at i endetiden vil menneskene handle med et merke på sin hånd eller panne. Dette merket er blitt kalt
for «Dyrets merke». Antikrist, dyret og. I "Antikrist" retter Nietzsche kraftig kritikk mot kristendommen og
enhver annen idealisme som anser sannheten for å være noe absolutt og uavhengig av. Martin Luther om
Antikrist Fra de Schmalkaldiske artikler: (Forfattet av Martin Luther) Om pavens overhøyhet: Paven er ikke
hele kristenhetens hode ifølge. Ved en studie av islamsk endetidstro kan det dokumenteres at islams ventede
frelser, Mahdi/12 Imam, har klare likhetstrekk med Bibelens Antikrist. Både.

