Sedan långt tillbaks i tiden har bibeltroende människor funderat över innebörden
av Uppenbarelsebokens 13:e kapitel verserna 16 och 17. Få är också de bibliska
verser som varit mer omdiskuterade, inte minst under senare tid.
Upp13:16 Och det får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, till att
ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, 17. så att ingen ska
kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller vilddjurets namn eller dess
namns tal. (Reformationsbibeln)
Under de senaste åren har det skett en revolutionerande teknisk utveckling som
ytterligare drivit på förslagen och tankarna om betydelsen av de aktuella verserna. Ett bland flera framträdande koncept har varit att märket skulle var något
slag av chip som implanteras under huden. Chipmärkningssystemet har dock
redan visat sig ha ett flertal svagheter i sin konstruktion, bland annat då denna
metodik öppnar möjligheter för kriminella att på nära håll läsa av eller skimma
chippet.
Nu sker en enormt snabb utveckling på det tekniska området som öppnar helt
andra och nya perspektiv av märkets utformning och funktion. Samhällsvetare
menar att en viktig faktor till att vi idag upplever världen allt mer kaotisk och
komplex ju mer sammanlänkade vi blir orsakas till stor del av en överdosering av
information eller vad vissa samhällsvetare kallar kunskapsfördubblingskurvan.
Teorin bygger på att vår mänskliga kunskap fram till 1900 fördubblades ungefär
vart hundrade år. Mellan 1900 och 1950 fördubblades kunskapsnivån vart 25:e
år. Det nästkommande halvseklet från 1950 till 2000 fördubblades vår kunskap
varje år för att idag näst intill fördubblas varje dag. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Med vetskap om denna utveckling kan vi också ana att det antikristliga märket är
långt mer sofistikerat än ett chip under huden samtidigt som själva innebörden är
av helt grundläggande och avgörande betydelse. Vårt sätt att tänka kring dessa
frågor hamnar lätt i ett redan invant spår.
Vi går till Bertil Rosenius blogg i Kristus där Rosenius nyligen poängterade något
mycket viktigt beträffande märket - citat:
Men skall vi förstå vidden av märket och dess allvar, gäller det att läsa hela
kapitel 13 men också Upp 14:9-12. När vi gjort det, kan vi dela in talet om
märket i tre punkter.
Märkets innebörd
Märkets funktion
Märkets utformning
Det absolut allvarligaste är märkets innebörd, parallellberättelsen – som jag
kommer till senare – blir här oerhört viktig för vår förståelse. Därefter följer
märkets funktionen och sist dess utformningen.
Det vill säga, själva kärnpunkten och vad vi i första hand skall fokusera på är
innebörden av märket. Samtidigt som det dock är viktigt att förstå den funktion
och den utformning som blir aktuell.

Vi ser idag en skenande utveckling mot det kontantlösa samhället, vilket är en
förutsättning för ett antikristligt kontrollsamhälle, detta samtidigt som alternativen
till kontanterna allt mer förfinas. Låt oss titta på några av de senaste landvinningarna.
En viktig milstolpe har varit utvecklingen av de biometriska betalkorten/mobiltelefonerna. Med en fingeravtrycksläsare på betalkortet alternativt mobiltelefonen
krävs inte längre någon PIN-kod eller ett lösenord vilket tillför en betydligt högre
säkerhetsnivå till betalsystemen. Tekniken bygger på tidigare registrerade fingeravtryck som sedan autentiseras vid betalningen. Metoden skall nu implementeras i samarbete med banker och detaljhandel världen över. Föga förvånande
är det ett svenskt företag, Fingerprint Cards AB som är ett av de världsledande
företagen inom den aktuella tekniken.

Bild: Fingerprint Cards AB

I sin marknadsföring skriver företaget (se bilden) bland annat att:
Vi tror på ett säkert och ett användarvänligt universum, där du är nyckeln till allt.
Våra lösningar finns i miljontals elektroniska produkter, applikationer och används redan miljarder gånger varje dag.
Föreställ dig ett universum utan PIN-koder och lösenord, där tekniken känner dig
så att du inte behöver känna tekniken.
Viktigt att här observera är uttrycken, du är nyckeln till allt och tekniken känner
dig så att du inte behöver känna tekniken.
Vi skall återvända till dessa formuleringar lite senare. Först skall vi titta på ansiktsigenkänning som är ytterligare en biometrisk betalningsinnovation. Face++ är ett
kinesiskt företag som gjort det möjligt för människor att betala för tjänster med
hjälp av sitt ansikte. I Kina använder många Aliplay, en plattform för mobil och
onlinebetalning ägd av Alibaba. Aliplay passerade 2013 PalPay som världens
största betalningsplattform för mobiler. Appen har kombinerat en programvara
från Face++ som tillåter kunder att scanna sina ansikten för att på så vis
autentisera sin betalning.

Bild: YourLifeChoices

Den aktuella utvecklingen kommer även att
påskyndas genom introduktionen av 5G-systemet i mobiltelefonerna. Från dag ett är 5G
utformad för att göra nästan allt snabbare, vilket
ger fiberliknande hastigheter för att stödja efterfrågan på obegränsad data. 5G-telefonerna
planeras att lanseras på marknaden andra
kvartalet 2019 och kommersiella nät väntas
finnas runtom i världen till år 2022.

Bild: NETWORKWORLD

Givetvis är det så att vi idag inte känner hela vidden av det antikristliga märket
men allt fler pusselbitar faller nu på plats och det i en allt snabbare takt. Vi kan
nu börja förstå funktionen och utformningen av märket. Låt oss fundera något
över den fortsatta utvecklingen och vad den kan komma att innebära.
Observera vad Fingerprint Cards AB tydligt markerar, You are the key to everything - du är (bär på) nyckeln till allt, samt Technology knows you, so you don´t
have to know the technology - tekniken känner dig så att du inte behöver känna
tekniken. Det vill säga, det fordras idag inget fysiskt märke, vi bär själva på en
fungerande nyckel i det nuvarande systemet genom funktionen i samarbete med
utformningen och kan följaktligen på så vis verifiera våra transaktioner. Användandet av det aktuella systemet är också oskyldigt så länge inte därtill kopplas
den helt avgörande innebörden tillsammans med funktionen och utformningen.

Screenshot: Fingerprint Cards AB

I Uppenbarelsebokens 14 kapitel kan vi läsa följande:
Upp 14:9 Och en tredje ängel följde efter dem och sa med hög röst: Om någon
tillber vilddjuret och dess bild och tar dess tecken på sin panna eller på sin hand
10. så ska också han få dricka av Guds vredes vin, som är hällt oblandat i hans
vredes bägare. Och han ska bli plågad med eld och svavel inför de heliga
änglarna och inför Lammet. (Reformationsbibeln)
Från detta Bibelord kan vi förstå att det inte enbart krävs att man använder sig
av den aktuella funktionen och utformningen för att dömmas utan här krävs även
den mycket viktiga och helt avgörande tillbedjan av vilddjuret och dess bild. Av
denna tillbedjan krävs då att objekten är antikrist och satan vilka skall bekännas
som mänsklighetens frälsare respektive gud. Här har vi nu själva kärnan/innebörden till att ta emot det antikristliga märket. Detta är antikrists och satans
desperata, förrädiska och falska plagiat av Guds eget märke om vilket vi kan läsa
i 2:dra och 5.e Mosebok.
2Mos 13:9 Och det ska vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse
mellan dina ögon, för att Herrens lag ska vara i din mun, för med stark hand har
Herren fört dig ut från Egypten. (Reformationsbibeln)
5Mos 6:5 Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din
själ och av hela din kraft. 6. Dessa ord, som jag idag befaller dig, skall du lägga
på ditt hjärta. 7. Du skall inskärpa dem i dina barn, och tala om dem när du sitter
i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8. Du
skall binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som ett pannband
mellan dina ögon. (Reformationsbibeln)

Man kan mycket väl tänka sig att i samband med att det antikristliga kontrollsystemt införs så byts transaktionslåset ut till ett där en tredje nyckelkod är
innebörden/tillbedjan och en ny nyckelslipning krävs. Genom att bekänna sin
lojalitet, trohet och tillbedjan till antikrist och satan och på så vis stadfästa ett
förbund med dessa erhålls den nya rätta nyckelslipningen. För dessa vilka
accepterar denna tillbedjan sker då en digital registrering i ett centralt register.
Det är nu i detta ögonblick som märket andligen bränns/präglas/etsas (grekiska
charagma) på handen och/eller ansiktet (pannan).
Vid kommande inköp/försäljning autentiseras transaktionen via det antikristliga
registret vilket ger möjligheten till att köpa och sälja. Nekar vi tillbedjan av antikrist
och satan saknas vi i registret. Det vill säga vi har inte den rätta nyckelslipning
som passar i det nya låset och blir då vid en autentisering inte godkända och
följaktligen nekade att köpa och sälja.
Slutligen skall tilläggas att en rad olika formuleringar och tolkningar finns i olika
översättningar av Uppenbarelsebokens 13:e kapitel och 17:e vers. Alltifrån att
märket är liktydigt med namnet och talet, till att märket, namnet och talet eventuellt är tre olika företeelser. Nedan ser vi två svenska översättningar med olika
syftning.
Upp13:17 så att ingen ska kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller
vilddjurets namn eller dess namns tal. (Reformationsbibeln)
Reformationsbibeln hänvisar dock till att United Bible Societies (grekisk grundtext, som gavs ut 1975) och Nestle-Alands (grekiska text som gavs ut 1979) båda
utlämnar eller.
Upp13:17 så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt
med vilddjurets namn eller dess namns tal. (1917 års översättning)
Dessa funderingar lämnar vi dock därhän till en eventuell framtida Hörna.
Se även den tidigare Hörnan ”Funderingar kring Märket”
/Rune

