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Nebukadnesar 666 – Framtidsbilde på Antikrist 
 

 
 
 

Det er mange mennesker i bibelske debatter eller i kristne fora som vil hevde at kong 
Nebukadnesar av Babylon var en ond hedensk konge, og at det ikke fantes kjærlighet til Herren vår 
Gud i ham. Tvert imot, Nebukadnesar var faktisk en troende som konverterte fra sin hedenske 
religion. Denne kongen, en av de første globale herskerne fra oldtiden (i den forstand at han hadde 
erobret den tidens kjente verden), hadde en veldig fascinerende karriere, sett i lys av at Gud brukte 
ham og lærte ham mens profeten Daniel var i hans hoff. Og gjennom sitt liv finner vi at noen av 
hans handlinger er «førpremierer» på Antikrists regjeringstid i endetiden. 
 

Framtidsbilder 
 
En av hensiktene med denne artikkelen er å vise hvordan Gud kommuniserer og hvordan Han viser 
viktige idéer, temaer og hendelser i Bibelen. Mange av Det Gamle Testamentets historier er 
framtidsbilder på hendelser som skal skje i framtiden, som enten skjedde i løpet av Jesu liv her på 
jorden, som vil skje ved Jesu annet komme, eller som skjer i perioden imellom, kjent som 
«hedningenes tidsalder/nådens tidsalder/kirkens tidsalder» (tidsalderen vi lever i nå). Vi kan vite 
utfra Bibelen at dette er en av måtene Gud kommuniserer: 
 
Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under 
solen. Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt», har det likevel hendt i tidligere tider, lenge før oss. 
(Forkynneren 1:9-10) 
 
La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. Dette er 
bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus. (Kolosserne 2:16-17) 
 
Jeg har talt til profetene, Jeg lot synene bli mange. Ved profetene talte Jeg i lignelser. (Hosea 12:11 
King James)  
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Herren bruker mange av de historiske begivenhetene fra Det Gamle Testamentet til å vise en 
førpremiere på en framtidig hendelse. Om det dreier seg om påskefeiringen og utvandringen fra 
Egypt, som er et framtidsbilde på Jesu korsfestelse og Hans blod som ble spilt, og som dekket over 
alle våre synder, eller Israels tolv stammer og Jesu tolv disipler. Det finnes mange sammenligninger 
gjennom hele Bibelen. Det som vil skje i framtiden har allerede skjedd i en eller annen form. Slik er 
det også med profetiene, som forteller hva som vil skje. Så når du leser i Bibelen, har alle framtidige 
profetiske hendelser et framtidsbilde på dette i en tidligere del av Skriften. 
 

Den gylne statuen – 666 
 
I Daniel kapittel 2 blir profeten Daniel innkalt til den babylonske kongen for å hjelpe til med å tolke 
en drøm. Først måtte han fortelle kongen hvordan drømmen var (fordi kongen kunne ikke minnes alt 
– han hadde bare uroen i kroppen, som drømmen hadde gitt ham) og deretter tolke dens betydning. 
Etter mye bønn velsignet Gud Daniel slik at han kunne gjenfortelle drømmen og forstå den. Den 
babylonske kongen hadde sett en statue med et hode av gull, kroppen av sølv, midjen av bronse, 
bein av jern og føtter blandet med jern og leire. Hvert metal representerte fire kongeriker som skulle 
dominere på jorden i de kommende århundrene og startet med det babylonske. Daniel forteller 
faktisk Nebukadnesar at han er hodet av gull: 
 
Du konge, kongenes konge, som himmelens Gud har gitt kongedømmet, makten, kraften og 
æren! Menneskene, hvor de enn bor, dyrene på marken og fuglene under himmelen, alle har han 
gitt i din hånd, og han har satt deg til hersker over dem. Du er hodet av gull. (Daniel 2:37-38) 
 
Igjen forstår vi at Nebukadnesar var en global hersker. Han hadde fått sin makt av Gud og blitt satt til 
å herske over hele den kjente verden. Etter at Nebukadnesar hadde hørt tolkningen av drømmen, 
utnevnte han Daniel til å bli hans personlige rådgiver og gav Gud æren (men han hadde enda ikke 
bekjent sin tro). Fylt av stolthet bestemte kongen seg for å bygge en statue av seg selv, laget av rent 
gull. Og det er nå vi ser et framtidsbilde på den kommende Antikrist: 
 
Kong Nebukadnesar laget en statue av gull, seksti alen høy og seks alen bred, og stilte den opp i 
Dura-dalen i provinsen Babel. (Daniel 3:1) 
 
Så vi ser her at Nebukadnesar reiser en statue av seg selv, laget av gull, som er 60 alen høy og 6 alen 
bred. Dette er en ekstrem handling, preget av selvopphøyelse, som normalt sett ville bli gjort av en 
person som ser på seg selv som en gud. Dette blir bekreftet ettersom avsnittet fortsetter: 
 
Så sendte kong Nebukadnesar bud og kalte sammen satrapene, guvernørene og stattholderne, 
rådgiverne, skattmestrene, dommerne, oppsynsmennene og alle provinsstyrerne. De skulle komme 
til innvielsen av statuen som kong Nebukadnesar hadde reist. Satrapene, guvernørene, 
stattholderne, rådgiverne, skattmestrene, dommerne, oppsynsmennene og alle provinsstyrerne 
samlet seg til innvielsen av statuen som kong Nebukadnesar hadde stilt opp. Da de sto foran 
statuen kongen hadde reist, ropte herolden med høy røst: «Slik lyder befalingen til dere folk og 
nasjoner og tungemål: Når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle 
andre slags instrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullstatuen kong Nebukadnesar har reist. Den 
som ikke faller ned og tilber, skal straks kastes i ovnen med flammende ild.» (Daniel 3:2-6) 
 
Skriften gjør det klart at kongen erklærte seg selv til å være en gud og krevde å bli tilbedt. Men, 
tilbedelsen skulle bli gjort til statuen som han hadde reist. Til og med tallene inneholder viktige 
poeng: Statuen var 60 alen høy, 6 alen bred og statuen skulle tilbes når man hørte lyden av 6 
instrumenter. Vi vet fra Åpenbaringsboken at tallet 666 er dyrets tall, Antikrists tall. Denne 
parallellen er beskrevet slik den hebraiske poetiske stilen er, og det er slik Bibelen er skrevet. Herren 
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uttrykker seg gjennom gjentakende hendelser og idéer. Her gir Bibelen oss et framtidsbilde av det 
religiøse systemet som Antikrist innfører. Åpenbaringsboken profeterer at dyret, eller Antikrist, vil 
være en global hersker. Han vil ha makten over alle menneskene og det religiøse systemet er basert 
på tilbedelse av ham selv. 
 
Det åpnet munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig og dem som bor i 
himmelen. Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over 
alle stammer og folk, tungemål og nasjoner. Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, hver den 
som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som ble 
slaktet. (Johannes Åpenbaring 13:6-8) 
 
Akkurat som Nebukadnesar vil Antikrist proklamere seg selv til å være gud. Han vil bli tilbedt av alle 
menneskene på jorden, som ikke har Jesus Kristus som sin frelser (de som har kommet til tro på 
Jesus, i endetiden, etter bortrykkelsen). Det finnes ikke noen unntak i systemet hans og det vil bli 
håndhevet og ledet av hans kompanjong, den falske profeten. Den falske profeten vil entre den 
offentlige scenen samtidig med Antikrist og bli en åndelig leder som promoterer Antikrist som «den 
utvalgte ene», messias, som verden har ventet på. Og med sine ord og falske mirakler vil han få 
verden til å sette opp et «bilde» av Antikrist: 
 
Det forfører dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til 
jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til 
igjen. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke 
tilba dyrets bilde. (Johannes Åpenbaring 13:14-15) 
 
Så igjen ser vi en parallell. Bildet av dyret, om det er en statue eller et hologram, eller uansett hva det 
vil være, er det som all tilbedelse skal rettes mot. De som ikke vil tilbe, vil bli drept. Dette er akkurat 
slik det var med gullstatuen til Nebukadnesar. Det er slike sammenlikninger som boken til Hosea taler 
om. Det er gjentakende idéer og temaer fra oldtiden som rett og slett er framtidsprofetier. Vi finner 
det gjennom hele Bibelen, og dette er også med på å vise oss den Guddommelige inspirasjonen som 
Skriften er fylt av.  
 

Kongen blir til et dyr 
 
Etter at kong Nebukadnesar hadde sett at Daniels venner Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego hadde 
overlevd ildovnen, som de ble kastet i fordi de ikke ville tilbe statuen, ble kongen igjen berørt og gav 
på ny ære til Gud. Han utnevnte disse tre unge mennene til prominente posisjoner i sitt kongerike, 
slik han tidligere hadde gjort med Daniel. Men han hadde fortsatt ikke ydmyket seg selv foran Gud. 
Han trodde på at Daniels Gud eksisterte, og så hva Han utrettet, men kongen hadde ikke gjort Gud til 
herre i sitt liv. Dette forstår han ikke før vi kommer til beretningen i kapittel 4, hvor kongen har en ny 
opprørende drøm, som Daniel tolker. I drømmen er kongen symbolisert ved et tre og hans kongerike 
blir tatt fra ham, og han skal forvandles til et dyr: 
 
La bare rotstubben stå igjen i jorden, i gresset på marken, men bundet med lenker av jern og 
bronse. Han skal vætes med dugg fra himmelen, som dyrene skal han ete plantene på marken. 
Hans menneskehjerte skal forvandles, et dyrehjerte skal han få. Sju tider skal fare over ham. 
(Daniel 4:15-16) 
 
Kongens hjerte skulle bli erstattet med et dyrehjerte. En forvandling skulle skje ham som bokstavelig 
talt skulle få denne friske og mektige kongen til å handle som et dyr. Dette kapittelet er rikt på 
framtidsbilder. Vi ser den globale herskeren som blir forvandlet til et dyr. I Åpenbaringsboken blir 
Antikrist hele tiden omtalt som «dyret». Vi ser også på lengden av straffen som Nebukadnesar skulle 
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få, «sju tider», som blir tolket som sju år. Dette er lengden på endetidsperioden på jorden, kjent som 
Daniels syttiende uke/Herrens dag/Den store trengsel. Den syttiende uken er tiden der dyret, 
Antikrist, står fram med sitt globale herredømme. Vi vet også at Satan vil gi Antikrist makt til å utføre 
mirakler, undere og til å sikre sin uovertrufne makt. Akkurat slik Nebukadnesar ble forvandlet, slik vil 
også personen Antikrist bli dyrisk.  
 
Ordspråkene 25:2 sier: Det er Guds ære å holde en sak skjult, men kongers ære å granske den. Å 
granske Skriften bygger ikke bare et forhold mellom oss og Gud og styrker vår tro, det er morsomt 
også. Og Bibelprofetier er et område som kan være veldig spennende å studere. Men som alt annet 
vi gjør i livet, må vi gjøre det i samsvar med det Gud sier og befaler. Gud har gitt oss et mønster i Sitt 
Ord, slik at vi kan kjenne igjen og forstå. Fortiden kan virkelig vise oss hva som skal skje i framtiden. 
Og viktigst av alt, det kan hjelpe oss til å verdsette hvor stor og imponerende Gud er. Han har vist oss 
framtiden for tusenvis av år siden. Det er stor grunn til å tilbe Ham, tjene Ham og leve for Ham og 
vise vår tro og kjærlighet til Ham. Antikrist vil bli beseiret når Jesus kommer igjen for andre gang 
(Johannes Åpenbaring 19), og lide evig straff i ildsjøen. Men Nebukadnesar, etter at han hadde levd 
som et dyr i sju år, ydmyket seg, og gjorde det vi alle bør gjøre når vi møter universets Gud, 
innrømme vår synd og vende om! 
 
«Da tiden var omme, løftet jeg, Nebukadnesar, blikket mot himmelen, og jeg fikk forstanden 
tilbake. Jeg priste Den høyeste og æret ham som lever evig: Hans velde er et evig velde, hans rike 
varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden, er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med 
himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan holde ham tilbake, ingen kan si til ham: 
Hva er det du gjør? I samme øyeblikk fikk jeg forstanden tilbake, og jeg fikk min herlighet og glans 
igjen, til ære for kongeriket mitt. Rådsherrene og stormennene mine søkte meg. På ny ble jeg 
innsatt som konge og fikk enda større makt enn før. Jeg, Nebukadnesar, lover, priser og ærer nå 
himmelens konge. For alle hans gjerninger er sanne og hans veier rette. Han kan bøye dem som er 
hovmodige i sin ferd.» (Daniel 4:34-37) 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/23/herrens-dag-hendelsen-som-er-begynnelsen-pa-jordens-undergang/
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=%C3%A5p+19%2c11-21&type=and&book2=-1&searchtrans=

