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Jag fick en mätstång som liknade en stav, och man sade: ”Stå upp och 
mät Guds tempel och altaret och dem som tillber därinne. 

Upp. 11:1,2

Det föremål, som både är ett mått och en stav, är Guds lag. Efter den ska andliga ting mätas 
d v s kontrolleras huruvida de håller måttet ifråga om rättfärdighet inför Gud. Lagen utdömer 
det bristfälliga och godkänner endast det fullkomliga. Lagen liknar också en herdes stav, med
vilken herden leder sin hjord. 'Gör efter lagen, så får du leva', heter det. Men vi människor 
förmår inte följa lagens stav. Därför är den inte heller en duglig stav. Den bara liknar en stav. 

Vilket tempel är det fråga om? Under en ordväxling med judarna sade Jesus till dem: 'Bryt 
ner detta tempel, så ska jag inom tre dagar låta det uppstå igen'. Johannes, som berättar om 
händelsen, skriver: 'Men det var om sin kropps tempel som han talade.' Joh. 2:21. På motsva-
rande sätt kallar aposteln Paulus var och en på Jesus troende människa ett Guds tempel, där 
Guds Ande bor. 1 Kor. 6:19. Likaså är också hela den kristna församlingen ett Guds tempel 
för Guds Ande. 2 Kor. 6:16. Guds Ande bor först och främst hos Herren Jesus, eftersom han
och Anden är ett i gudomen. Därefter är också vi ett med honom genom dopet och tron. Vi 
lever andligt sett i honom, nämligen i tron på hans självutgivande offer för våra synder. Vi 
tillber Gud i det andliga templet Jesus Kristus. De som tror evangeliet befinner sig i det och 
har vad det erbjuder, nämligen syndernas förlåtelse i Kristi namn.

Johannes fick en tvåfaldig uppgift: "Stå upp och mät Guds tempel och altaret!" Se efter hur 
fullkomlig Jesus själv och hans verk på Golgata är i förhållande till Guds lag. ”Mät också 
"dem som tillber där inne!" Ta reda på om också vi, som genom tron befinner oss i honom, är
rättfärdiga och oklanderliga inför lagen. Det är livsnödvändigt för oss att få veta resultatet av 
en sådan mätning. För det första: Håller Jesu verk för oss inför Guds ögon? Och för det 
andra: Är hans verk tillräckligt för oss till rättfärdighet? I det tjugoförsta kapitlet är det sedan 
ändå en ängel som mäter det himmelska templet. Vi människor är oskickliga att använda 
lagens måttstock. Det är Guds ord som säger oss hur det egentligen förhåller sig. Men vi ska 
ta resultatet till oss och begrunda det.

Tack, Gud, för att Jesus och hans verk håller måttet ifråga om rättfärdighet, och tack för att 
också vi är rättfärdiga genom tron på honom!


