av Josef Kemény 2008

Nebukadnessar II, född c:a 630 f.v.t, död 562 f.v.t, var kung av det nybabyloniska eller
kaldeiska riket, 604-562 f.v.t.
Hans namn var på akkadiska Nabu-kudurri-usur, vilket betyder Nabu, skydda mina
gränser/mitt rike. Nebukadnessar upprättade ett välde från Eufrat till Nilen. Han var mycket
religiöst och gift med Amytis från Medien. Hans huvudsäte var Babylon – Guds port.

1

Nebukadnessar II, världens rikaste regent

Drottning Semiramis trädgårdar,

Semiramis
Sammuramat
823-811 f.v.t.

Semiramis
Sammuramat
823-811 f.v.t

Semiramis är i grekisk legend drottning i Mesopotamien, gift med kung Ninus, som sägs ha
grundlagt Ninive. Man kan även läsa att det var hon som byggde Babylon och anlade
hängande trädgårdar där. I stället för hängande passar namnet Semiramis trädgårdar bättre in i
bilden, eftersom trädgårdarna inte hängde i bokstavlig bemärkelse utan bestod av stegvisa
terrasser, som stöttades av välvda rum och pelare ända upp i höjd med stadsmurens överdel,
kanske upp till 30-40 meter. Vattnet kom från floden Eufrat via ett slags vattenledning. Dessa
terrassanläggningar är kända bl.a. genom beskrivningen i Herodotos historia: palatset med
Semiramis trädgårdar, en sorts terrassanläggningar, betraktade som ett av antikens sju
underverk. Dessa trädgårdar byggdes alltså på 800-talet, långt innan Nebukadnessar II kom
till makten.
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De Hängande Trädgårdarna
Känt är att Nebukadnessar II var gift med Amytis från Ekbatana, som var Mediens huvudstad.
Enligt berättelser av de klassiska författarna anlades trädgårdarna i Babylon mellan år 604 och
562 före vår tideräkning av kung Nebukadnesar II. De skulle glädja hans hustru, som längtade
efter de skogsklädda bergen i sitt hemland. Enligt de detaljerade beskrivningarna växte där
bland annat fikon, mandlar, valnötsträd och granatäpplen.
Men det har dock aldrig funnits arkeologiska bevis för att de hängande trädgårdarna existerat,
enligt vissa forskare. Ord mot ord. Samtidigt man kan fråga sig om man kan bevara en sak
som aldrig existerat i tusentals år? Kan verkligen en regent bygga hängande trädgårdar åt sin
fru endast för nöjes skull? Man brukar ju säga: ”Ingen rök utan eld”.

Nebukadnessar II

Daniel/Beltesassar

Om man inte befinner sig i händelsernas centrum, får man aldrig reda på vad som händer i
händelsernas centrum. Ett typexempel på detta är de hängande trädgårdarna under
Nebukadnessar II:s regeringstid. Daniel befann sig i händelsernas centrum och därigenom kan
man nu återkalla vad som har hänt med de mystiska hängande trädgårdarna.
Denne världshärskare Nebukadnessar II hade två viktiga och avgörande drömmar, dels om en
kolossal bildstod och dels om ett kolossalt träd. De hängande trädgårdarna återfinns i
samband med drömmen om trädet.

Trädet

Bildstoden
Dan.2:1-

Dan.3.313

Den kolossala bildstoden
Dan.2:1-

Daniels bok är känd sedan ca 2 600 år. Världen känner till den forna babylonkonungen
Nebukadnessars drömmar i samband med Daniels bok. Syftet med denna korta återblick till
Babylon är att försöka bringa klarhet i de mystiska hängande trädgårdarna som har gäckat
eftervärlden under alla dessa år.
Hans första dröm avser den kolossala bildstoden som ses nedan.
Dan. 2:31- Drömmen
”Du, o konung, såg i din syn en stor bildstod stå
framför dig, och den stoden var hög och dess glans
övermåttan stor, och den var förskräcklig att
skåda. Bildstodens huvud var av bästa guld, dess
bröst och armar var av silver, dess buk och lår var
av koppar; dess ben var av järn, dess fötter delvis
av järn och delvis av lera.

Huvudet av guld

Medan du nu betraktade den, blev en sten lösriven,
dock inte genom människohänder, och den
träffade bildstoden på fötterna som var järn och
lera och krossade dem. Då blev på en gång
alltsammans krossat, järnet, leran, kopparen,
silvret och guldet, och det blev såsom agnar på en
tröskloge om sommaren, och vinden förde bort
det, så att man icke mer kunde finna något spår
därav. Men av stenen som hade träffat bildstoden
blev ett stort berg, som uppfyllde hela jorden.”

Silverriket

Kopparriket

Järnriket

Stenen och bildstoden

Riket av järn och lera
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Den kolossala bildstoden-2
Dan.2:37-

Babylonien från 607 f.v.t.
Han var huvudet av guld
Dan. 2:37-43 Uttydningen
Medo-Persien.
Från 539 f.v.t.

Alexander den store
Grekland.
Från 331 f.v.t.

”Du, o kung, kungarnas kung, åt vilken himlens
Gud har gett kungariket, makten och styrkan och
värdigheten och i vars hand han, varhelst
människornas söner bor, har gett markens djur och
himlens flygande skapelser och som han har gjort
till härskare över dem alla – du är det gyllene
huvudet.”
”Men efter dig skall uppstå ett annat rike, ringare
än ditt, och därefter ännu ett tredje rike, ett som är
av koppar, och det skall råda över hela jorden.
Ett fjärde rike skall ock uppstå och vara starkt
såsom järn, ty järnet krossar och sönderslår ju allt;
och såsom järnet förstör allt annat, så skall och
detta krossa och förstöra.
Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av
krukmakarlera och delvis av järn, det betyder, att
det skall vara ett söndrat rike, dock, så, att det har
något av järnets fasthet; ty du såg ju järn vara
där, blandat med lerjord.

Konstantin den store
Otto III
Rom.
Från 30 f.v.t.
En politiskt söndrad
värld i ändens tid.
.

Och att tårna på fötterna var delvis av järn
och delvis av lera, det betyder, att riket skall vara
delvis starkt och delvis svagt. Och att du såg
järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl
beblandning där skall äga rum genom
människosäd, men att delarna likväl icke skall
hålla ihop med varandra, lika litet som järn kan
förbinda sig med lera.”

Guld är alltså en dyrbar metall. Hos Nebukadnessar II var huvudet av guld. Alltså var han nummer 1. Eftersom han
betraktade sig själv som Gud och misskötte sig, missbrukade sin ställning, förlorade han sin totala makt. Han
regerade i 42 år i Babylon. ”Bröstet och armarna” av silver på bildstoden i drömmen, symboliserade det MedoPersiska världsriket, som var ett underlägset rike jämfört med Babylonien. Buken och låren på den kolossala
bildstoden föreställde ett annat kungarike, ett tredje vidstäckt av koppar som härskade över hela jorden och hette
Grekland och dess världshärskare var Alexander den Store. Precis som koppar är underlägset silver, var Grekland
underlägset Medo-Persien.
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Men Alexander den stores liv var kort, han levde bara åtta år som världshärskare. Han
insjuknade efter ett gästabud och dog kort därefter just i Babylon, 323 f.v.t., endast 32 år
gammal. Samma kväll som han insjuknade tömde Alexander en sexlitersbägare. Vad fick han
se i sin sista dröm?
.
Ett rike som krossar och slår sönder. Bildstoden i drömmen föreställde
”Det fjärde riket” efter Babylonien, Medo-Persien, och Grekland skall
visa sig vara starkt som järn. Benen av järn på bild i Nebukadnessars
dröm var en bild inte bara av romarriket, utan också av dess politiska
och religiösa utväxt. Rom krossade och slog sönder det grekiska
världsväldet och uppslukade resten av de medo-persiska och
babyloniska världsväldena.
Eftersom järn krossar och mal sönder allt annat, så skall det, likt järn
som slår sönder, krossa och slå sönder också alla de andra. Genom sin
styrka och förmåga att krossa skulle detta världsvälde vara likt järn,
starkare än de riken som framställdes i bild genom guldet, silvret och
kopparen. Romarriket var en sådan makt och visade ingen respekt för
omvärlden. I ett sådant rike härskade Konstantin den store som romersk
kejsare, samt Otto III som tysk-romersk kejsare.
Guldet på huvudet blev benen av järn och rikets fall fortsätter. Benen
av järn på bildstoden i drömmen omfattar således både romarriket och
efterkommande riken som världsvälde. Nebukadnessars dröm går mot
sitt slut, efter ca 2 600 långa år närmar sig nu slutet i ändens tid.
En bräcklig blandning. Nu återstår enbart
”fötterna och tårna” på bildstoden.
Eftersom fötterna och tårna var delvis av
formad krukmakarlera och delvis av järn,
skall riket visa sig vara delat, delvis starkt
och delvis bräckligt. Eftersom järn är blandat
med fuktig lera, skall riket till slut vara
blandat med folk; men de kan inte hålla
samman inbördes, liksom järn inte blandar
sig med formad lera. I detta sammanhang
betyder formad lera folk och järn betyder
myndighet. Man kan också kalla det för en
bräcklig demokrati.
Slutligen, i ändens tid, kommer en asteroid i
form av ett brinnande berg träffa bildstoden
och därmed försvinner riket.

Drömmen är
en effektiv
förmedling av
information
Varför består bildstoden
av en människokropp?

6 Till slut, i ändens tid, kommer en asteroid i form av ett
brinnande berg träffa bildstoden och den kommer att försvinna.

Nebukadnessar II utnämnde sig själv till Gud

En gyllene bildstod ute på Duraslätten i Babylon
Kort efter att Nebukadnessar II fick förklaring på sin dröm av Daniel, lät han ställa upp en
gyllene bildstod på Duraslätten. Somliga menar att bildstoden helt enkelt var en pelare eller
obelisk. Den kan ha haft en mycket hög sockel och på den en väldig staty av en människa,
eller två tjurhuvuden, föreställande Nebukadnessar själv (min personliga uppfattning är att
tjurskallarna låg bakom den statyn av en människa). I vilket fall som helst var detta
imponerande monument en symbol för det babyloniska riket. Det var meningen att bildstoden
skulle ses och dyrkas.

Reinkarnation

Bildstoden/pelaren/obelisken är en mycket bra förmedling av information
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Ett kolossalt träd- det avhuggna trädet

Denna dröm sammanfaller med drömmen om den kolossala bildstoden
samt de hängande trädgårdarna

Trädet

Dan.4.10 -

Nebukadnessars andra dröm i vilken han ser sig ännu en gång förlora sin makt
Drömmen är alltså en effektiv förmedlare av information

Detta är drömmen: ”Det var ett träd mitt på jorden, och dess höjd var kolossal. Trädet växte och blev starkt, och det
blev så högt att det till slut nådde ända till himmelen, och det syntes till hela jordens yttersta ända. Dess lövverk var
skönt, dess frukt var överflödande, och det fanns föda åt alla på det. Under det sökte markens djur skugga, och på
dess grenar bodde himlens fåglar, och allt kött livnärde sig av det.
Och se, en väktare, kom ner från himlen. Han ropade med hög röst, och detta är vad han sade: Hugg ner trädet, och
hugg av dess grenar. Riv bort dess lövverk, och kringsprid dess frukt. Djuren skall fly från skuggan under det och
fåglarna från dess grenar. Men låt stubben med rötterna vara kvar i jorden, ja i band av järn och koppar, bland
markens gräs; och den skall fuktas av himlens dagg, och den skall ha sin lott med djuren bland jordens växter/örter.
Dess hjärta skall förvandlas från att vara en människas, och den skall få ett djurs hjärta, och sju tider skall gå
fram över den”.
Nebukadnessar uppges ha varit förtjust i de stora cedrarna i Libanon. Han for dit för att se dem och lät föra några till
Babylon som virke. Men han hade aldrig sett något träd som liknade det som han såg i sin dröm.
Daniel uttyder drömmen
Det träd som du såg och som växte sig stort och blev starkt….., det är du själv, ty du har vuxit dig stor och blivit
stark, och din storhet har tilltagit och nått upp till himmelen, ditt herravälde når jordens yttersta ända.
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En väktare som kom ner från himlen och sade: Hugg ner trädet, och fördärva det. Men låt
stubben med rötterna vara kvar i jorden, dock i band av järn och av koppar, bland markens
gräs, och den skall fuktas av himlens dagg, och den skall ha sin lott med markens djur, tills sju
tider har gått fram över den.
”Dig skall man driva bort från människorna, och hos markens djur skall din boning vara, och
växter skall du få äta såsom en tjur; och av himlens dagg skall du fuktas, och sju tider skall gå
fram över dig, tills du inser att den Högste är härskare, och att han ger det åt vem han vill.”
Så långt har såväl drömmen som förklaringen samma innehåll och struktur. För att bli petad
som Nebukadnessar från sin ställning måste han ha begått ett fruktansvärt brott. Hans brott
bestod av att han brutit sitt löfte och sitt avtal i samband med ett ärende som utspelades under
hans regeringstid i Babylon. Resultatet blev en katastrofal situation i det rådande läget och
därmed utbröt kaos. Avtalsbrottet gjorde han medvetet.
Drömmen visade för honom, att efter hans död kommer en återfödelse att ske i ett djur, i en
tjur. Och tiden skall vara sju år. Efter att ha gått sju år som betande djur, reinkarneras han åter
igen i en människa, med förminskad makt.
Detta förstod Nebukadnessar och han kände sig mycket bekymrad. Detta skulle vara
förnedrande för en regent av världsklass, att befinna sig ute på exempelvis Duraslätten och
springa som ett betande djur, en betande tjur bland andra djur. Vad skulle folk säga, se hit, här
betar vår f.d. Kung! Han hade ett önskemål i samband med sin död och återfödelse.
Eftersom Daniels namn ändrades till Beltesassar, som betyder ”bevara kungens liv” fick han i
detta sammanhang höra kungens sista önskemål.
Nebukadnessar II var gift med prinsessan Amytis från Medien, som längtade efter de
skogsklädda bergen i sitt hemland. Hans tanke var att bygga ett hus med trädgårdar. Hans
dödsdag var nära och återfödelsen som djur skulle ske någonstans i Babylonien i en by hos en
fattig bonde långt ifrån fru och familj, lyx och rikedomar. Denna tanke var främmande för
honom. Huset med trädgårdar skulle sedan transporteras till Medien. Han rådfrågade Daniel
om ett sådant projekt skulle kunna genomföras, eftersom Daniel, förutom att vara naturvetare,
också var arkitekt – Han skissade ett tänkbart förslag efter kungens önskemål.

Huvudbyggnaden bestod av sumerisk arkitektur och vid
sidan om huvudbyggnaden hängdes fyra så kallad små
bibyggnader.
Små eller mindre bibyggnader
.
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.
Huvudbyggnad + trädgårdar på taket
I trädgårdarna, växte bl. a. fikon, mandlar,
men också valnötsträd, granatäpplen, gräs
och olika blommor.

Fyra mindre bibyggnader/hus
+ betesmark på taket
Stall + betesmark på taket för
Nebukadnessar.
Huvudbyggnaden förstärktes med åtta
yttre pelare.

De hängande trädgårdarna i form av en flytande husbyggnad enligt min personliga uppfattning.

Nebukadnessar godkände förmodligen Daniels förslag och han började bygga projektet i staden Seleukia
vid floden Tigris. När byggnaden var färdig, flyttade hustrun och hennes tjänstefolk in i huset och,
förmodligen vid en översvämning av Tigris, flöt den flytande husbyggnaden i form av hängande trädgårdar
över till Medien.
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När husbyggnaden var på plats dog
Nebukadnessar och sedan återföddes han som djur enligt sin
tidigare dröm. När tjuren föddes
hade den ett tecken på pannan som
kännetecken. Hustrun fick i förväg
veta tecknen på den nyfödda
tjurkalvens panna. Djurens livslängd var 7 år. och så Tjuren levde i
lyx och hemlighet, därefter dog och
sedermera reinkarnerades den i en
människokropp under det nya
namnet Alexander den Store. Se
vidare
bildstoden
och
hans
reinkarnationer under olika tider
och nya namn.
När allt var ordnat och klart bad Nebukadnessar Daniel att inte beskriva den nya husbyggnaden såsom hans nya hem,
boning i kommande djurliv. Så Daniel skrev ingenting om det.
Stubben med rötterna var kvar i jorden, dock i band av järn och koppar.
Stubben är varken Babylon eller Babylonien, utan är personen
Nebukadnessar, en symbolisk bild och har dessutom följande betydelse:
han blir kvar på jorden och något himmelrike kommer inte att tilldelas
honom; hans stamträd skall inte längre växa så högt som tidigare; han
kommer att reinkarneras med mindre världsmakt än tidigare och utan något
livsviktigt eller globalt uppdrag. Så Dan. 4:30-34 är inte skrivet av Daniel,
det är ett tillägg, en biologisk utopi; där struktur och innehåll inte går ihop.
Det är vad Nebukadnessar såg i drömmen samt förklaringen därtill av
Daniel. Det finns ett flertal avsnitt i Daniels bok som skrevs inte av honom.
Daniels ursprung/härkomst är Sumerisk och Turansk/skyter. Vidare saknar
boken Daniels föräldrars, syskons och hans barns livstecken, vilka de var.
Daniel var tonåring när han lämnade Judéen och reste till Babylon till sin
fader, som några år tidigare hamnat i just samma stad och var inblandad i
ett faderskapsärende. Hans namnsdag är 11 december.
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Här måste jag tillägga att Nebukadnessar aldrig erkände Israels Gud. Samtidigt kände Israels
Gud väl till Nebukadnessar innan han skulle ha fötts. En källa som åberopar detta är. Jes.14:
5-20 Sång över Babylons konungs fall.
”/…/ Herren har brutit sönder de ogudaktigas stav, tyrannernas ris, det ris, som i grymhet slog
folken med slag på slag och i vrede härskade över folkslagen med skoningslös förföljelse.
Hela jorden har nu fått vila och ro; man brister ut i jubel, själva cypresserna glädja sig över
ditt fall, så ock Libanons cedrar: Sedan du nu ligger där, drager ingen hitupp för att hugga ned
oss, Dödsriket därnere störes i sin ro för din skull, när det måste ta emot dig. Skuggorna där
väckas upp för din skull, jordens alla väldige; folkens alla konungar måste stå upp från sina
troner. De upphäva alla sin röst och säga till dig: Så har då också du blivit maktlös såsom vi,
ja, blivit vår like.
Ned till dödsriket har din härlighet måst fara och dina harpors buller; förruttnelse är bädden
under dig, och maskar är ditt täcke. Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande
morgonstjärna! Det var du, som sade i ditt hjärta: Jag vill stiga upp till himmelen; högt
ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag vill sätta mig på gudaförförsamlingens berg
längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste. Nej, ned
till dödsriket måste du fara, längst ned i graven.
De som se dig stirra på dig, de betrakta dig och säga: Är detta den man, som kom jorden att
darra och riken att bäva, den som förvandlade jordkretsen till en öken och förstörde dess
städer, den som aldrig frigav sina fångar, så att de fick återvända hem? Folkens alla konungar
ligga allasammans med ära, var och en i sitt vilorum; men du ligger obegraven och bortkastad,
lik en föraktad gren, du ligger där överhöljd av dräpta, av svärdsslagna män, av döda som har
farit ned i gravkammaren, lik en förtrampat as. Du skulle icke såsom de få vila i en grav, ty du
fördärvade ditt land och dräpte ditt folk. Om ogärningsmännens avföda skall man aldrig mer
tala. /…/”
På den ena sidan finns ju Israels Gud, på den andra sidan finns en som utropade sig att vara
Gud. Mellan dessa två befinner sig människorna, människor som är enkla, oskyldiga och inte
ens vet vad som pågår i den fördolda gudavärlden; men de vet en sak, att vad som än händer
är det alltid den enkla, arma människan som drar det kortaste strået. Med andra ord: hennes
blod rinner.
Vill du veta mer om vilket brott Nebukadnessar begått, så beställ boken ”Den Globala
Klimatförändringen och Ändens Tid” så får du veta det. I detta fall hade Israels Gud rätt.
www.virgo-taurusmedia.com, Order/beställning.

Konstnärstolkning av de hängande trädgårdarna, från franska Petit Larousse, 1912. Den bevingade tjuren
och dess boning, symbol för Nebukadnessar. Ett förslag väldigt nära verkligheten.
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Källa

Strabon
Josefus
De hängande trädgårdarna beskrivs ingående av historikerna Strabon och Diodorus Siculus
(som troligen bygger sin skildring på ett försvunnet verk av greken Ktesias från 400-talet
f.v.t.)
Också den judiske historikern Josefus citerar mer kortfattade uppgifter om byggnadsverket
från en försvunnen babylonisk historia av prästen Berossos från 200-talet f.v.t, men utanför
denna krets finns mycket få belägg. Vissa fynd har gjorts vid utgrävningar vid platsen för
Babylons palats, men inget som rättfärdigar det rykte byggnaden fick.
Emellertid skrev Strabon att trädgårdarna låg nere vid floden Eufrat. Därför hävdar andra att
det inte kan vara trädgårdarna eftersom den valvbågade byggnaden ligger flera hundra meter
från floden. De rekonstruerade platsen för palatset och lade trädgårdarna i området mellan det
och floden. Vid flodbäddarna har man funnit 25 meter tjocka väggar som kan ha varit byggda
i terrasser, precis som de grekiska texterna beskriver.
Vad som är mer trovärdigt är att de så kallade Drottning Semiramis trädgårdar låg nära
palatset precis som beskrivs ovan, medan Strabon skrev att de hängande trädgårdarna låg nere
vid floden Eufrat i Babylon. Enligt min personliga uppfattning byggdes de hängande
trädgårdarna vid floden Tigris i Seleukia. Man bör komma ihåg att drottning Semiramis
trädgårdar byggdes minst 200 år tidigare (823-811 f.v.t), medan de hängande trädgårdarna
byggdes av Nebukadnessar II under hans regeringstid.
De sju underverken. På vilket sätt blev de hängande trädgårdarna ett av de sju underverk,
fanns säkert närmare beskrivet i det försvunna dokumentet över byggnadsverket.
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Om Daniel

Sixtinska kapellet, Rom
Michelangelo
Roberto Salvini skriver i sin bok ”Michelangelo”
följande om Daniel;
”Daniel besjälas av en mäktigare profetisk
ingivelse, där han bröstar sig till vänster och
anropad av en gudomlig röst tar ögonen från sin
väldiga bok, som han måste ha en putto till hjälp
att hålla upp.”
”Putto” i detta sammanhang är en mäktig och
hemlig person.
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Ytterligare en källa: Jag har hittat ett intressant inslag om kungahuset av Adiabene utanför Jerusalem
i Judéen, Palestina. Med kejsarinnan/drottningen Helena i spetsen var folk mycket intresserade av
arken (som byggdes av Utnapishtim för flera tusen år sedan i staden Shuruppak, Sumer), var den
landat någonstans. Detta hade samband med familjens intresse för att konvertera till judendomen.
Förutom berget Ararat nämns en annan plats. Enligt en annan tradition har man hittat en ark som
landat i området Ekbatana/Ecbatana i Medien/Persien. Vid staden Seleukia delar sig nämligen floden
Tigris i två delar och den ena delen leder direkt till Ekbatanas område. Om man funnit lämningar där,
var de kanske rester av Babylons hängande trädgårdar hellre än av någon ark
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