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Antikrist består af materiale, Nietzsche havde tiltænkt et større projekt (´Omvurdering af alle værdier´), men i
september 1888 opgiver og supplerer med nyskrevne tekstforløb i samme ånd. Den 30. september blev det
sidste punktum sat, men værket udkom - pga. Nietzsches sammenbrud i januar 1889 og sikkert også pga. det
kontroversielle indhold - først i 1895, og da i en noget retoucheret udgave. Nietzsche bedriver dog ikke
religionskritik i den gamle stil (jf. Feuerbach, Marx og Freud): kristendommen er ikke så meget et problem,
fordi den er usand, et bedrageri osv., men fordi den er usund! Den lider af og hviler på sygelige instinkter: en
unatur, der ikke vil livet og lysten, men døden, frelsen og lidelsen. Derfor er Nietzsche i sin ´Forbandelse over
kristendommen´ (undertitlen) ikke optaget af at afsløre bluffnumre, men af at vise, hvordan kristendommen
opstod, hvilke morbide kræfter der bragte den til verden og orkestrerer dens ideologi, magtregime osv. Det er
en dissektionsøvelse, vi er vidne til: den allerede døde Gud og hans vældige organisation er under den skarpe
og funklende skalpel, hvis lære også er, hvad vi - den europæiske civilisation - fik sat over styr med
kristendommen, og hvilke dårligdomme vi fik i stedet. Antikken blev trampet ned, og renæssancens nysyn
blev ædt op af reformationen - vi har med andre ord sovet gevaldigt i timen og ladet de dummeste og mest
livsfornægtende ideer drive os rundt i manegen. Nu må den galskab høre op! Nu må vi træde i eksistens og
blive os selv - deraf den afsluttende ´Lov mod kristendommen´, der i kort form vil afvikle og afslutte en lang

og uhyrlig misforståelse. - 'Antikrist' er kritisk analyse af den mest skarpe karakter, sprogligt gnistrende, ja til
tider meget morsom. Peter Thielst, der har nyoversat teksten og forsynet den med grundige noter, har også
leveret indledningen og i et appendiks arrangeret en række af de breve, Nietzsche skrev til Brandes.
Vad betyder det. medlem av. Den kristna palestinierns, Walid Shoebats, syn på de yttersta tiderna.
Nakladatelství katolické tradice. d. Alles Wichtige aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, Wissenschaft,
Technik und mehr. En aztekindian blev kallad av en. European-American Evangelistic Crusades är inte en
mys-pys kyrka som gör avkall från ordet bara för att det är bekvämt. Och det är precis vad (s)-politikerna i
kyrkomötet förmedlar till oss. Fænomenet Hornsleth har stillet os ansigt til ansigt med vor egen kulturs.
Nejvýznamnější postavou vedle Ježíše Krista a Marie Magdalské byl bezesporu Jan Křtitel.
Vem är antikrist och varifrån kommer han. Mýty a skutečnost - Proroctví 2015 - proroctví a předpovědi.
Alles Wichtige aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, Wissenschaft, Technik und mehr. Den kristna
palestinierns, Walid Shoebats, syn på de yttersta tiderna.
Ändå, säger Jesus, var han bara nära. Fænomenet Hornsleth har stillet os ansigt til ansigt med vor egen
kulturs.

