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Manasses	  synd	  IV.doc	  
Varningssignaler	  för	  de	  unga	  
IV 

Budskapet: det andliga arvet är menat föras vidare till nästa 
generation men kan förspillas. 

EG:s	  oro:	  döden	  kommer	  innan	  verket	  är	  fullbordat.	  (Personlig	  
oro?)	  

Knappast hinner människan ���bosätta sig, förrän dödsängeln ropar: » B e s t ä l l  ��� o m  d i t t  h u s ,  t y  d u  
m å s t e  d ö . »  Sällan har ���hon inbärgat skörden, sällan har hon byggt upp ���sina lador, förrän döden 
kommer och för alltid ���skiljer henne från livets njutningar. Och vid ���sin död lämnar hon den frågan 
obesvarad: Vem ���skall få det, som du har tillrett. Ty hon känner ���icke arvtagaren. Manasse kan förstöra 
a l l t ,  ���vad hans fader uppbyggt och bli en förlorad son. ������ 

Avsnittets	  fråga:	  Förspills	  det	  andliga	  arvet	  när	  en	  mska	  dör?	  
Svaret:	  det	  andliga	  arvet	  förs	  vidare,	  men	  kan	  förspillas.	  

Ännu har ingen som på allvar levat för sin uppgift, leva förgäves, och en kristen lämnar icke världen 
arvlös. 

Maningen: ta vara på det arv ni fått 

Förebilderna:  Hiskia, eldsprofeten, farmor, Gustav II Adolf, Fredrik 
Wilhelm, de fromma, fadern, föräldrar, mor. 

Varnande exempel:  Manasse, de som glömt sina troende föräldrar. 

Apropå	  Gustavs	  II	  Adolf	  och	  Fredrik	  Wilhelm	  
Dessa idealiseras på ett sätt som inte är artskilt från behandlingen av 
kung David. EG rättfärdigar kriget för evangeliet och han låter Fredrik 
Wilhelm bedyra att han skall ”vara evangelium trogen”. 

? Följande citat alluderar på Gustav II Adolfs insats. ”Personliga 
förutsättningar är den oskattbara vinsten av att vara trogen. Den får 
väldet, som kan regera. Framtiden står i förhållande till din 
utveckling” 
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Bibelanknytningarna	  
	  
@	  Allmänna	  kristna	  sanningar	  
*	  Specifikt	  för	  sammanhanget	  
	  
*	  1	  Kon	  1:10	  s	  364	  Men	  Elia	  svarade	  och	  sade	  till	  underhövitsmannen:	  ”Om	  jag	  är	  en	  gudsman,	  så	  komme	  eld	  ned	  från	  
himmelen	  och	  förtäre	  dig	  och	  dina	  femtio.”	  Då	  kom	  eld	  ned	  från	  himmelen	  och	  förtärde	  honom	  och	  hans	  femtio.	  	  
	  
***	  2	  Kon	  2:13	  s	  364	  Därefter	  tog	  han	  upp	  Elias	  mantel,	  som	  hade	  fallit	  av	  denne,	  och	  vände	  så	  om	  och	  ställde	  sig	  vid	  
Jordans	  strand.	  	  
***	  2	  Kon	  21:3	  s	  363	  3Han	  byggde	  åter	  upp	  de	  offerhöjder	  som	  hans	  fader	  Hiskia	  hade	  förstört,	  och	  reste	  altaren	  åt	  
Baal	  och	  gjorde	  en	  Asera,	  likasom	  Ahab,	  Israels	  konung,	  hade	  gjort,	  och	  tillbad	  och	  tjänade	  himmelens	  hela	  härskara.	  	  

@	  Ps	  90:10	  s	  363	  Vårt	  liv	  varar	  sjuttio	  år	  eller	  åttio	  år,	  om	  det	  bliver	  långt;	  och	  när	  det	  är	  som	  bäst,	  är	  det	  möda	  och	  
fåfänglighet,	  ty	  det	  går	  snart	  förbi,	  likasom	  flöge	  vi	  bort.	  	  
	  
@	  Ps	  111:10	  s	  365	  HERRENS	  fruktan	  är	  vishetens	  begynnelse,	  ett	  gott	  förstånd	  få	  alla	  de	  som	  göra	  därefter.	  Hans	  lov	  
förbliver	  evinnerligen.	  8Ty	  lekamlig	  övning	  gagnar	  till	  litet,	  men	  gudsfruktan	  gagnar	  till	  allt;	  den	  har	  med	  sig	  löfte	  om	  
liv,	  både	  för	  denna	  tiden	  och	  för	  den	  tillkommande.	  	  
	  
*	  Mark	  15:31	  s	  364	  Sammalunda	  talade	  ock	  översteprästerna,	  jämte	  de	  skriftlärde,	  begabbande	  ord	  med	  varandra	  och	  
sade:	  ”Andra	  har	  han	  hjälpt;	  sig	  själv	  kan	  han	  icke	  hjälpa.	  	  (I	  texten	  alluderar	  EG	  till	  en	  psalm	  av	  Lina	  Sandell)	  
	  
*	  Luk	  19:17	  s	  364	  Han	  svarade	  honom:	  ’Rätt	  så,	  du	  gode	  tjänare!	  Eftersom	  du	  har	  varit	  trogen	  i	  en	  mycket	  ringa	  sak,	  
skall	  du	  få	  makt	  och	  myndighet	  över	  tio	  städer.’	  
	  
@	  1	  Tim	  4:8	  	  s	  365Ty	  lekamlig	  övning	  gagnar	  till	  litet,	  men	  gudsfruktan	  gagnar	  till	  allt;	  den	  har	  med	  sig	  löfte	  om	  liv,	  
både	  för	  denna	  tiden	  och	  för	  den	  tillkommande.	  

 
IV. s 363 

	  Han	  byggde	  återigen	  upp	  de	  offerhöjder,	  som	  hans	  fader,	  Hiskia,	  hade	  
förstört,	  och	  han	  uppreste	  altaren	  åt	  Baal.	  	  	  

2	  Kon.	  21:3.	  	  
2	  Kon	  21:3,	  s	  363	  3Han	  byggde	  åter	  upp	  de	  offerhöjder	  som	  hans	  fader	  Hiskia	  hade	  förstört,	  och	  reste	  altaren	  åt	  Baal	  
och	  gjorde	  en	  Asera,	  likasom	  Ahab,	  Israels	  konung,	  hade	  gjort,	  och	  tillbad	  och	  tjänade	  himmelens	  hela	  härskara.	  	  

Människan	  är	  en	  gäst	  på	  jorden.	  Vårt	  livs	  	  dagar	  äro	  sjuttio	  år	  och	  
till	  det	  	  högsta	  åttio	  år;	  och	  då	  det	  bäst	  varit	  	  haver,	  haver	  det	  
möda	  och	  arbete	  varit,	  	  ty	  det	  går	  snart	  sin	  kos	  liksom	  flöge	  	  vi	  
bort.	  Ps.	  90.	  
Ps	  90:10	  s	  363	  Vårt	  liv	  varar	  sjuttio	  år	  eller	  åttio	  år,	  om	  det	  bliver	  långt;	  och	  när	  det	  är	  som	  bäst,	  är	  det	  möda	  och	  
fåfänglighet,	  ty	  det	  går	  snart	  förbi,	  likasom	  flöge	  vi	  bort.	  	  

Knappast hinner människan ���bosätta sig, förrän dödsängeln ropar: 
» B e s t ä l l  ���o m  d i t t  h u s ,  t y  d u  m å s t e  d ö . »  Sällan har ���hon 
inbärgat skörden, sällan har hon byggt upp ���sina lador, förrän döden 
kommer och för alltid ���skiljer henne från livets njutningar. Och vid ���sin 
död lämnar hon den frågan obesvarad: Vem ���skall få det, som du har 
tillrett. Ty hon känner ���icke arvtagaren. Manasse kan förstöra a l l t ,  ���vad 
hans fader uppbyggt och bli en förlorad son. ������ 
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Den, som plöjde sin väl hävdade åker, ���vilar i gravens sköte. En 
Manasse bär ���såningsskäppan, och barnen hava sålt 
Hiskias ���gångkläder, innan våren kom. Han har gått bort, ���för att aldrig 
återvända till denna av synden ���förbannade jord. Tråden löpte genom 
Sibas ���hand, ty hon spann garnet; men dottern sätter ���upp väven under 
det en och annan tår banar ���sig väg utöver kinden. Den gamla länstolen 
är ���tom; och släkten kivas om det ovärderliga ���minnet av en bedjande 
farmor. O ( s l u t  3 6 3  s e n  3 6 4 )   G u d  l å t  d i n a  ���g ä r n i n g a r  
u p p e n b a r a s  f ö r  d i n a  ��� t j ä n a r e  o c h  d i n  h ä r l i g h e t  ö v e r  
d e r a s  b a r n .  ���Det blev så tyst i familjens tempel, sedan han, ���som 
väntade förlossning, gick till en annan ���värld. Och Manasse är ännu så 
ung.  

	  	  Eldsprofeten	  lämnar	  alltid	  någon	  mantel	  kvar.	  	  Vill	  du	  bliva	  deras	  
efterföljare,	  som	  hava	  gjort	  	  denna	  världen	  bä t t re 	  o ch 	  
l y ck l i ga re? 	  
1	  Kon	  1:10	  s	  364	  Men	  Elia	  svarade	  och	  sade	  till	  underhövitsmannen:	  ”Om	  jag	  är	  en	  gudsman,	  så	  komme	  eld	  ned	  från	  
himmelen	  och	  förtäre	  dig	  och	  dina	  femtio.”	  Då	  kom	  eld	  ned	  från	  himmelen	  och	  förtärde	  honom	  och	  hans	  femtio.	  	  
2	  Kon	  2:13	  s	  364	  Därefter	  tog	  han	  upp	  Elias	  mantel,	  som	  hade	  fallit	  av	  denne,	  och	  vände	  så	  om	  och	  ställde	  sig	  vid	  
Jordans	  strand.	  	  

	  	  Den	  Ande,	  som	  bringade	  nationen	  på	  knä	  för	  	  Gud,	  skall	  även	  
besvara	  din	  fråga:	  »Var	  är	  	  Herren,	  Elias	  Gud?»,	  om	  du	  är	  hans	  
tjänare.	  	  Ännu	  har	  ingen,	  som	  på	  allvar	  levat	  för	  sin	  uppgift,	  	  levat	  
förgäves,	  och	  en	  kristen	  lämnar	  icke	  	  världen	  arvlös.	  Emottag	  din	  
kallelse	  av	  Gud	  och	  	  var	  en	  trogen	  förvaltare!	  Troheten	  i	  det	  lilla	  
	  gör	  härskaren	  över	  tio	  städer.	  	  
Luk	  19:17	  s	  364	  17Han	  svarade	  honom:	  ’Rätt	  så,	  du	  gode	  tjänare!	  Eftersom	  du	  har	  varit	  trogen	  i	  en	  mycket	  ringa	  sak,	  
skall	  du	  få	  makt	  och	  myndighet	  över	  tio	  städer.’	  

Personliga ���förutsättningar är den oskattbara vinsten av att ���v a r a  
t r o g e n .  Den får väldet, som kan ���regera. Framtiden står i förhållande 
till din ���utveckling. ������ 

Sedan	  man	  äntligen	  hade	  funnit	  Gustav	  II	  	  Adolfs	  lik	  på	  slagfältet	  i	  
Lützen,	  blev	  det	  	  balsamerat	  och	  fördes	  följande	  vår	  genom	  
Sachsen	  	  uppåt	  Östersjön,	  för	  att	  omsider	  hinna	  sitt	  	  vilorum	  i	  vår	  
nordiska	  huvudstad.	  Maria	  Eleonora,	  	  som	  jämte	  många	  förnäma	  
svenskar	  åtföljde	  	  liket	  till	  Wolgast,	  lät	  nedsätta	  det	  i	  slottets	  stora	  
	  sal,	  vilken	  för	  tillfället	  var	  inredd	  till	  kapell,	  och	  	  härifrån	  skulle	  de	  
jordiska	  lämningarna	  av	  den	  	  älskade	  överföras	  till	  fosterlandet.	  
Bland	  de	  	  många,	  vilka	  skyndade	  till	  platsen,	  för	  att	  kasta	  en	  
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	  avskedsblick	  på	  den	  store	  hjältekonungen,	  	  befann	  sig	  ock	  
kurfursten	  av	  Brandenburg,	  	  Fredrik	  Vilhelm,	  sedermera	  känd	  
under	  namnet	  »den	  	  store	  kurfursten»,	  men	  vid	  detta	  tillfälle	  
endast	  	  en	  trettonårig	  gosse.	  Maria	  Eleonora	  var	  hans	  	  faster,	  och	  
den	  unge	  prinsen	  hade	  länge	  haft	  	  en	  brinnande	  längtan	  att	  få	  se	  
sin	  store	  anförvant,	  	  vil	  (slut	  364,	  sen	  364)kens	  ärofulla	  bragder	  
fyllt	  hans	  unga	  sinne	  med	  hänförelse.	  Emellertid	  blev	  hans	  möte	  
med	  	  honom	  helt	  annorlunda,	  än	  vad	  han	  i	  sina	  	  drömmar	  
föreställt	  sig	  det.	  Gripen	  av	  ögonblickets	  	  allvar,	  betraktade	  den	  
unge	  kurprinsen	  det	  	  ansikte,	  varpå	  döden	  hade	  tryckt	  sin	  
stämpel,	  	  men	  varöver	  en	  helig	  frid	  tycktes	  vila.	  	  Slutligen	  
knäböjde	  han	  vid	  kistan	  och	  avlade	  inför	  	  Gud	  det	  löftet,	  att	  med	  
hans	  hjälp	  en	  gång	  	  fortsätta	  det	  verk,	  som	  Gustav	  Adolf	  hade	  
begynt	  	  och	  vara	  evangelium	  trogen	  och	  sålunda	  bliva	  en	  	  hjälpare	  
för	  dem,	  vilka	  nu	  förtrycktes	  för	  sin	  	  tro.	  Med	  sin	  Guds	  hjälp	  blev	  
ock	  den	  	  knäböjande	  ynglingen	  som	  man	  sitt	  löfte	  trogen.	  	  Världen	  
har	  en	  mera	  ytlig	  uppfattning	  av	  oss	  och	  	  vårt	  liv,	  men	  barnen	  
hava	  känt	  sina	  föräldrar	  	  och	  skola	  aldrig	  kunna	  utplåna	  
barndomens	  	  intryck.	  Betydelsen	  av	  vårt	  liv	  på	  jorden	  kunna	  	  icke	  
de	  människor,	  som	  endast	  kommit	  i	  	  besittning	  av	  våra	  kläder,	  
uppfatta,	  utan	  de	  vittnen,	  	  som	  bekänna:	  »Andra	  har	  han	  hulpit!»	  
(allusion	  till	  Lina	  Sandells	  sång	  ”Andra	  har	  han	  hulpit.	  Varför	  icke	  mig?)	  

 Det ���största arv, en fader kan lämna sina barn, är en ���levande 
gudsfruktan. »Ty gudsfruktan är ���vishetens begynnelse.» Och 
»gudaktigheten är nyttig ���till allt.» 

Ps	  111:10	  s	  365	  HERRENS	  fruktan	  är	  vishetens	  begynnelse,	  ett	  gott	  förstånd	  få	  alla	  de	  som	  göra	  därefter.	  Hans	  lov	  
förbliver	  evinnerligen.	  8Ty	  lekamlig	  övning	  gagnar	  till	  litet,	  men	  gudsfruktan	  gagnar	  till	  allt;	  den	  har	  med	  sig	  löfte	  om	  
liv,	  både	  för	  denna	  tiden	  och	  för	  den	  tillkommande.	  	  
1	  Tim	  4:8	  	  s	  365Ty	  lekamlig	  övning	  gagnar	  till	  litet,	  men	  gudsfruktan	  gagnar	  till	  allt;	  den	  har	  med	  sig	  löfte	  om	  liv,	  både	  
för	  denna	  tiden	  och	  för	  den	  tillkommande.	  

 Hiskia lämnade icke sitt rike blott utan ���jämväl sitt l i v  åt Manasse. De 
sista åren av ���Hiskias liv känna vi ej till fullo. Men du känner, ���unge 
man, vad dina föräldrar varit. Kanske du ���en gång har böjt dina knän 
och i ���avskedsstunden lovat dem att tjäna din moders Gud. Känner ���du 
det ansvar, som vilar över ett barn, som haft ���troende och bedjande 
föräldrar? ��� 

* 
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