Få

Få bibelverser har under senare tid blivit så omdiskuterade som Uppenbarelsebokens 13:e kapitel, verserna 16 och 17.
Upp 13:16 Och det (vilddjuret) 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.
Vi skall här försöka förtydliga bilden och den Bibliska betydelsen beträffande
märket, högra handen, pannan samt att köpa och sälja. I allt väsentligt hämtar
vi stöd från Bibeln. Om inget annat anges är texterna hämtade från Reformationsbibeln.
Ingen har ännu den definitiva betydelsen av de aktuella verserna och de
uppfattningar som framförs kan, som rubriken säger, därför endast bli just
funderingar.
Hos många förknippas talet om märket med obehag för att inte säga skräck då
det är involverat i händelseförlopp i samband med vedermödan, tidens avslutning och de svårigheter som detta kommer att medföra.
De överlägset vanligaste förslagen gällande märket är att det är något slag av
fysiskt märke. Mest frekvent förekommer chip eller olika former av tatueringar
men det figurerar också en uppsjö av andra förslag gällande fysisk märkning.

Varför är då fixeringen till ett fysiskt märke så starkt? Förklaringen finns
sannolikt i att märkningen skall vara att finna på pannan eller högra handen
samt att ingen skall ha möjlighet att köpa och sälja utan märket.
Kärnfrågan blir då vad säger Bibeln om märket? Framgår det med tydlighet att
det handlar om ett fysiskt märke? Vad avses med köpa och sälja? Kan vi finna
liknande skrivningar i Bibeln som kan vägleda oss?
Redan i 1:a Moseboken kan vi läsa om hur HERREN märkte Kain med ett
tecken för att han inte skulle bli dödad.
1 Mos 4:15 Men HERREN sade till honom: Nej, utan den som dödar Kain skall
bli hämnad sju gånger om. Och HERREN satte ett tecken (oth = belägg, bevis,
symbol, tecken) på Kain så att ingen som fann honom skulle döda honom.
I 2:dra Mosebok stöter vi på Guds eget ord där Han talar om ett tecken på
handen och en påminnelse mellan ögonen, det vill säga pannan. Sammanhanget är uttåget ur Egypten och hur detta genom påskfirandet för all framtid
skall firas som en Herrens Högtid.

2 Mos 13:9 Och det skall vara som ett tecken (oth = belägg, bevis, symbol,
tecken) på din hand och som en påminnelse (zikron = erkännande, igenkänningsmärke) mellan dina ögon, för att HERRENS lag skall vara i din mun,
för med stark hand har HERREN fört dig ut från Egypten.
Liknande formuleringar återkommer i 5:e Mosebok, detta i samband med det så
kallade stora budet vilket innehåller föreskrifter om undervisning av kommande
generationer.
5 Mos 6:8 Och du skall binda dem så som ett tecken (oth = belägg, bevis,
symbol, tecken) på din hand, och de skola vara så som ett märke (tophaphah =
amulett, band, märke) på din panna. (1917 års översättning)
I Hesekiels 9:e kapitel beskrivs hur profeten i en syn får se hur Guds straffdom
kom över Jerusalem. Men innan det sker får en ängel befallning att gå igenom
Jerusalems stad och teckna med ett tecken på pannan de män som suckar och
jämrar sig över alla styggelser som bedrivs där. Tecknet var den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet och hade vid denna tid formen av ett kors.
Ängeln tecknade ett kors på pannan.
Hes 9:4 Herren sade till honom: "Gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt
(tavah = rista, skrapa) ett tecken (tav = märke, signatur) på pannan på de män
som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs därinne."
(Folkbibeln)
I nya testamentet finner vi ytterligare bibelverser som också talar om märkning i
pannan.
Upp 7:2 Och jag såg en annan ängel stiga upp från solens uppgång. Han hade
den levande Gudens sigill (sphragis = bevis, etsning, intyg) och ropade med
hög röst till de fyra änglarna, åt vilka det var givet att skada jorden och havet. 3.
Och sa: Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har märkt (sphragizo
= bekräftat, försäkrat, verifierat) vår Guds tjänare med sigill på deras pannor.
Upp 9:4 Och de blev tillsagda att de inte skulle skada gräset på jorden, inte
heller något grönt, inte heller något träd, utan bara de människor som inte hade
Guds sigill (sphragis = bevis, etsning, intyg) på sina pannor.
Samma ord för sigill använder Paulus i sitt andra brev till Timoteus.
2 Tim 2:19 Men Guds fasta grund består och har detta sigill: (sphragis = bevis,
etsning, intyg): Herren känner de sina, och: Var och en som åkallar Kristi namn
ska hålla sig borta från orättfärdigheten.
Vi kan se hur Gud gång på gång genom historien märkt människorna,
eller uppmanat till märkning, på pannan eller handen och skildringarna
talar genomgående om symboliska
märkningar.
Vi finner inget bibelställe som talar
om någon fysisk märkning av människan, mest sannolikt menar inte
heller Upp 13:16 detta.
Bilden till höger visar en ortodox jude
som, i bokstavlig lydnad för 5 Mos
6:8, bundet ett tecken på sin hand
och en kapsel innehållande texter ur
lagen på sin panna.

Det grekiska ordet för märke (charagma) har betydelsen etsning, märke, stämpel, symbol, tecken. Ett märke som ger en säker identifiering, en symbol som
ger obestridlig anslutning mellan parterna. Ett märke för träldom och slaveri. En
ägares unika varumärke.
Ordet charagma förekommer på sju ställen i Uppenbarelseboken (13:16, 13:17,
14:9. 14:11, 16:2, 19:20, 20:4). Dessutom finner vi även ordet charagma i
Apostlagärningarna.
Apg 17:29 Äro vi nu av Guds släkt, så böra vi icke mena att gudomen är lik
någonting av guld eller silver eller sten, något som är danat (charagma) genom
mänsklig konst och uppfinning (1917 års översättning).
Syftningen i denna vers kan möjligen peka åt att märket skulle kunna ha något
slag av fysisk prägel.
Majoriteten av "kristna" har uppfattningen att märket skall fungera som ett medel att kontrollera alla ekonomiska transaktioner. Bibeln nämner dock inget om
att de som inte tagit emot märket förlorar möjligheten att handla mat, betala
hyran eller förse sig med andra livsnödvändigheter.
Då satans plan är att så långt som möjligt efterlikna Gud skulle det framstå
högst anmärkningsvärt om han då skulle försöka manipulera människorna med
enbart en fysisk märkning, märket är med säkerhet mer knepigt än så. Därmed
inte sagt att vi under den antikristliga eran inte skall förvänta oss ett utstuderat
kontrollsamhälle.
Vad betyder då formuleringen köpa och sälja i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel och 17:e vers?
Ordet för köpa i den grekiska grundtexten är agorazo (från agora = bytesplats,
ägaröverföringar från säljaren till köparen) med betydelsen att köpa, överföra,
men kan även betyda lösa in, återlösa, friköpa. I frälsningssammanhang hur
troende nu tillhör Herren som hans unika besittning.
Detta kan också styrkas med ett stort antal bibelcitat där ordet agorazo förekommer. Här följer några exempel.
1 Kor 6:20 För ni är dyrt köpta (agorazo). Så förhärliga därför Gud i er kropp
och i er ande, vilka tillhör Gud.
1 Kor 7:23 Ni är dyrt köpta (agorazo). Bli inte slavar under människor.
Upp 3:18 Jag råder dig att köpa (agorazo) guld av mig, som är renat i eld, så
att du blir rik, och vita kläder att klä dig i, så att din skamliga nakenhet inte ska
synas, och smörj dina ögon med ögonsalva, så att du kan se.
Upp 5:9 Och de sjöng en ny sång och sa: Du är värdig att ta bokrullen och
öppna dess sigill, för du blev slaktad och har friköpt (agorazo) oss åt Gud med
ditt blod från alla stammar och tungomål och folk och folkslag.
2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er
kommer att finnas falska lärare, som smyger in förödande falska läror. De till
och med förnekar Herren, som har köpt (agorazo) dem, och drar över sig själva
plötsligt fördärv.
Bibeln är Guds ords DNA. Uppkommer negativa mutationer i Guds DNA så får
man ett sjukt, trasigt och falskt gudsord på samma sätt som en skada på
kroppens DNA orsakar en okontrollerad tillväxt, förgiftar och skadar omgivningen och invaderar områden där den inte hör hemma.

5 Mos 32:32 Deras vinstock är Sodoms vinstock och fälten är från Gomorra.
Deras druvor är giftiga druvor, deras klasar är beska. 33. Deras vin är drakars
etter och kobrors grymma gift.
Att köpa (agorozo) ett falskt gudsord och att ställa in sig under en ny antikristlig
världsordning lägger grunden för att ta emot vilddjurets märke.
Ordet för sälja, poleo betyder byta, byteshandel, sälja. (Från ordet pelomai =
vara upptagen, handla). Vi kan se att orden för köpa (agorazo) och sälja (poleo)
har en närbesläktad betydelse.
Ord 23:23 Förvärva (qanah = köp) sanning och sälj den inte, förvärva vishet,
fostran och insikt. (Folkbibeln)
Tidigare har vi i bibelverser sett att flera avsnitt beträffande köpa och sälja berör
den andliga dimensionen. Jesus talade om att vi måste verka medan dagen
varar för när natten kommer kan ingen längre verka.
Joh 9:4 Medan dagen varar, måste vi göra dens gärningar, som har sänt mig;
natten kommer, då ingen kan verka. (1917 års översättning)
Jesus talar här i första hand om sin egen jordiska verksamhet men innebörden
kan även översättas på den sista tiden. Under antikrists välde är vi med säkerhet förbjudna att predika det äkta Gudsordet, det vill säga ingen skall kunna
köpa och sälja utom den som har märket eller vilddjurets namn eller dess
namns tal. I detta skede handlar det uteslutande om möjligheten att handla med
ett sataniskt budskap.
Gud dömer ingen på grund av ett chip eller en tatuering. Även om dessa, eller
liknande attribut, på ett eller annat sätt eventuellt kan vara involverade så har
märket en annan, betydligt djupare och allvarligare innebörd. Det handlar om
människors tillbedjan till en annan jesus, ett annat och förändrat gudsord och
en trohet, en lojalitetsförklaring till vilddjuret.
Eftersom vi inte känner till den exakta innebörden av märket kan det då också
vara mycket förrädiskt att helt fixera sig vid en fysisk märkning. Med den
inställningen riskerar vi att manipuleras in i ett system där vi inte är vakna för
märkets egentliga andemening och vilseleds på så sätt att ta emot märket. Vi
ser nu ett eskalerande avfall viket kan tyda på att acceptansen av märket redan
ha inletts.
Upp 14:12 I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud
och tron på Jesus. (Folkbibeln)
1 Kor 7:23 Ni är dyrt köpta (agorazo). Bli inte slavar under människor.
Med en önskan om Guds beskydd, Rune.

