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BIBELNS SLUTLIGA BESKRIVNING AV  NEBUKADNESSAR 
 Detta är ett av de mest intressanta kapitlen i Bibeln när det gäller information 

om Guds änglar och hur Gud har upprättat sitt styre över skapelsen.  
 Detta är sista gången som kung Nebukadnessar nämns i Daniels bok. Han 

regerade från 604 till 562 f.Kr., totalt 43 år. Bibeln nämner inte något om hans 
död; den omnämner bara att Belsassar tog över riket.   

 När vi läser kapitel fyra, står det klart att Daniel citerar från en krönika skriven 
av Nebukadnessar, som gavs ut till folket i det babyloniska riket. Denna 
krönika måste ha skrivits efter det att kungen återvunnit sin mentala hälsa.  
Daniel 4:1-3  

 I Nebukadnessars första uttalande ger han en hyllning till Abrahams, Isaks 
och Jakobs Gud; men visar på hans begränsade kunskap om andra gudar; 
att det bara finns en Gud, Skaparen. Nebukadnessar ägnade den största 
delen av sitt liv som kung till att bygga altare till olika avgudar över hela 
staden Babylon och kunde inte förstå den konflikt detta skapade med Gud 
den Allsmäktige.  

BLANDAD DYRKAN 
 Ca 100 år före detta, talade profeten Jesaja klart och tydligt ut budskapet att 

det inte finns några andra gudar, det existerar faktiskt inte något sådant!    
Jes. 45:20-25, 46:9-13 

 Nebukadnessar, som så många andra människor som har bott på denna 
jorden, kunde inte fatta att människan bar på synder och behövde frälsning. 
Rom. 3:1-18 

 De visste inte heller att det skulle komma en slutlig dom i vilken människorna 
som levde då och som inte satt sin tro till den kommande Messias skulle bli 
kastade i den brinnande sjön. Upp. 20:10-15 

 Enligt dem var det inget fel att tjäna alla möjliga "gudar", utan det var det 
enda sättet att ha ett gott liv här på jorden; man talade inte om livet efter 
döden, det handlade bara om att vara nöjd med sig själv och sin avgud.         
2 Tim. 3:1-7 



DEN ANDRA DRÖMMEN  
 Denna gång kom Nebukadnessar ihåg drömmen, men förstod inte vad den 

betydde. Daniel 4:4-5 
 Vi kan åter se Nebukadnessars kluvenhet; istället för att gå till skapelsens 

Gud genast, vände han sig åter till de vise männen och de som sysslade med 
det ockulta, vilka inte kunde förse honom med ett svar på den första 
drömmen. Det stora underverket som Gud hade gjort med hans första dröm 
hade han glömt. verser 6-7 

 Daniel var den siste att bli kallad inför Nebukadnessar. Den helige Guden 
som Nebukadnessar hänvisar till är Elohim, som han är i första Moseboken 
kapitel ett och på många andra ställen i Bibeln. vers 8 

 Kungen tilltalade Daniel och använde hans babyloniska namn. verser 9-18 
 Av dessa verser kan vi lära att det finns änglar som kallas "heliga väktare" 

som har hand om de olika nationernas politik i världen. Den slutsats jag drar 
av att läsa denna bibeltext är att änglarna har fått myndighet att utföra Guds 
vilja och dömer över världens politiska ledare. Deras rättssystem är de ord 
som Elohim har talat och de heliga väktarna upprätthåller dessa lagar bland 
mänskliga härskare. Detta stämmer med det som aposteln Paulus sade. 
Rom. 13:1-7 

 Daniel blev oroad när Gud avslöjade drömmen för honom. Denna gång var 
inte drömmen fördelaktig för kungen, utan bestod av en kraftig varning. 
verser 19-26 

 Daniel gav Nebukadnessar rådet att göra bättring, söka Herren och på så sätt 
undgå straffdom. vers 27. Nebukadnessar lyssnade inte; han hade bestämt 
sig på egen hand och fäste inget avseende vid Daniels tolkning. verser 28-30 

 Guds änglar är inte sentimentala; när någon har syndat, så varnar de honom, 
men om de inte lyssnar, så faller domen. verser 31-33 

 Jämför detta med aposteln Paulus varning. Hebr. 10:26-31 
 Gud bevisade nåd mot Nebukadnessar, och efter avtjänat straff kom hans 

mentala hälsa tillbaka. vers 34 
 Av Nebukadnessars egen bekännelse förstår vi att han en gång för alla hade 

förstått att det inte fanns någon annan Gud än Abrahams, Isaks och Jakobs 
Gud. Han gjorde ett val, när han ville tjäna den levande Guden. verser 35-37   

SAMMANFATTNING 
Nebukadnessar tilläts regera som kung i 43 år, som inbegrep den tid som han 
var psykiskt sjuk och inte kunde styra riket. Var befinner sig han idag? Om han 
trodde på den kommande Messias och ångrade sina synder, så är han i Himlen; 
om inte, så är han i helvetet, och där väntar han på sin slutliga dom och en 
evighet i den brinnande sjön. Det har nu gått ca 2 500 år sedan Nebukadnessar 
dog. Han levde drygt 80 år eller så på jorden, och nu har han antingen prisat Gud 
i 2 500 år, eller ropat i helvetet lika lång tid! Luk. 16:19-24 



OM DU SKULLE DÖ IDAG, VART SKULLE GUDS ÄNGLAR TA DIG TILL, 
HIMLEN ELLER HELVETET? 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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