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Minä kiira barn!

I en liten, asiagsen ln> i prowinsen
Galdern i Holland, lefde for MMfar
ratio ar sedän en sattiq gosse, soin hette
Jan Harmsen. Han war fodd »ie 1778,
och doq ar <79i, da han war omtrinq tretton är gamma!. Dcnne gosse hade haft en

märkwardiss lef>!ado«bana. Hans fader war
en faltig dag>?werfare, s>! fattig att han
ej ens tnnde slicta sitt barn i stoian. Den
lilla Jan uppwarte dersore litan att lara
sig nägo!!ti!!g. I sitt attonde är forlora-

de han sui moder, och nn war det arm.t
barnet helt och hullet ofwerlämnadt ät
sjeif. Fadrcn, som allt framgent mäste
wara i tniisst arbete, tnnde ej belymra
om honom och ei Heller nnderwisa honon»
i u.'.got ssodt. Teu lilla Jan tilldragte
drrföre si» tid med att leka, springa omtring, och sofwa. Om sondage» gicthan
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fadren ra krogen, hwarest han endast
horde ccb lätde ng sirordomar ech ohof»
wisia talesätt. Nu inbrot aret «788. Under detta ar war det e» utcmordeiul!stt het
sommar. Fadren masto en dag qä pä hoberqinnss. Här träffades han
soll tilt marten, fdrlerode ossooblicklissen

fin fansninss, cck gick tre daoar derra
delcs ofdrbrreod in nti ewighete».— Jan
I'lef s.Unnda ett fader oä' moderlö!'! barn.
m»
kyrko forest',ndare
sorja for honom, reb af desiä blef han <nackorderad llos e» bonde till spiöninq, ech
nu forst ssickad till slolan, for att eiigäug
lära fia, lasa. Den sa helt ocb H.Ulet wanNar ssolmastaren wisade honom bokstafwerne, sa foll det sig for bonom ofantligt

sw>Vrt, att oifwa alt pa desamnie, dcl» det
warade ganffa länqe, in»an hin »odtorfie-

ligcu cch mycket stapplandc kiiude lasa nä-
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got. P.'l
widare underwismng i
sirifkunnighet eller räknina, eller eus f»ll«
staudig reliqious uildenvisuinq, war hwar«
ken l)0ll Miuästare», eller hos bonde» i
hwarö mat hau war, att täuta pa. Deu
slackars gosse» lärde sig säledes ingent!ng

annat, än att ljuqa, swära och träta med
siua kamrater, och att staÄa omkrina. med
dem. Om Gud och war kare Frälsare

wltzte han inqe»ti»g, och likasa litet om,
hwad bensamme gjordt för me»nii7orne;
ja han tände icte eus till Herranö les»
nain», lttom da ha» tog det i muunen
M förbanuelse och swordom och salundn

fttt misibrukade det.
Han siulle saledes pH deuna wag ofelbart
hafwa qatt en försträcllig gudlöchet och en
likasä förffräckelig ewighet till motes, om
icte den barmke.uia,e Frälsare» förbarmat
pH ett npprörande

sig afwcn ofwer honom och lommit einot
honom säsoin de» store barnawäunen. Han

ester <U! glidomliqa wicchet saken sa,
ssosse genom en wnninq, hwilhau erholl af en »taf sinä famrater,

leddi

att denne

tei:

till besinnmg och ännu raddades.
tillgick, det will jag nu hedermeo
Hur
ratta ,d.'r. Hau hade e» kamrat, soin
heite Petter Denne war wal ocksä en
iattNnia. och yr ssoose, me» rkn niig och

sa

clak som Jan war ha»
Han hade
i stolan och qenom samtal med iin sar in»
hämtat atffilligt, och han wisite att man
inäste frukta Gud och icke förtorna honom.
Med denne kamrat gick w.lr Jan en daq
till en narbelagen smäftad, for att utratta
liaget. Under wägen, da de talades wid,
bifogade Jan cnligc sin afstywarda mana, en swordom till hwarje ord, han sade.

Haröfwer forsiriicktes Petter och bestrafsade honom, och emellan

foljande

Petter,

samtal.

dem

uppstod en

"Fy, Jan! kan du da ej tala
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I«n.

Petter

«tan ctt

swära?"

Petter! Än seu d'>! Hwarföre stulle jaq dä icke gora det?"

"Hwarföre? Emedau

det är

synd."

".vwad är det sör ett ting?"
Petter "Det är, att den som oudt
gor, hau blifwcr strassad."
Jan
"Ha, ha! na, hwem stall straffa mig da? Min husboude Simon, hai» forbjuder mig icke att
swära; uti stolan gör jagdetej,
och byfogden här han swär ju
Inu

Mf!"

Petter. la, menGudssallstraffadig!"
Jan.

Gud! säger du? sa, det har
ocksä enqäug eu war grannqwinna
sagt mig,
rädd. Den manuen harjaa, ännu alldrig sett eller hort af och
helt säkert wet han ej Heller af
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mig. DL är det ingen nöd!
Mensägmig dock, Petter! hwad
är det för en mennijka och hwar
bor han?"
Petter "Jan! Jan! Hirn i all werl-»
Gadär
dc» är di» sa
ingen mennijla! Han är den,
som siapat hela w.'rl)en och allt,
hwad deri är, afintet. Och hait
bor nti Himmelen, der derof<
—

w.nl

5a ii

—ofwanom sol och

"Aha! sä

la»gt börta!

han mig wistt inte, och
Heller af mig."

mnl.

Daser

wet ej

«etter. "Det fattades bara! Min l>

der ftger, att han ser allting
och hör allting, och att han är
sH mäktig, att han i ett ogondlick kan liörta oig död till jorden, ja han säger, att han i e-»
wighet ffall bestraffa M ondt."
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Dosia si.?>, ord gjorde pl In» ett
iutry.t, och hlil blef ifl'l>,l denna
O.)e>l: Vl) ser
äilijliz
sid
och
ljödo
alt!
i hINZ öco.l,
ock hir
bemi).l>e
hin siz
och af fruktan för straff

sorzsen

stundom

mycket, att

da swirjandet

det af!?.)vir-»

och förbnnlindet, men den-

na wana wir sä dinm
h.'s
att ha» städseäterföli densam n», och delta
ännl
giorde h.n«Z Hnzet och
grannavlnnan,
gode
storre. Den
hvil»
len englng hade bestraff.tt h.'l,)m, markte
hanl oco, och frH;,)e h)N).n en da.p
"M!n kare Im! hwi> koilmer at
Di» ser mig ut att wira sa
"slck, sade hat, j.lg hir wirit s! g ldw),
och »n tpr i.1,1 att de g ldlö!e bllf!vl straf<
fade, och derfore ar
s.» forfcirad.
H)il tri),iade h>ni n, 3 g 'dt hin det
och s.De till h).l>n: "Im! gl blott
fiitigt i lyrtan, der M du nog ft höra,

s
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hwad dll bor siöra. "lin gjorde detta
och besotte i.rän denna stund ftitiqt tvrkau, men rhuru piesten preditade myckct
cntelt, fattligt och llllika lm,clet hiertligt,
war dock den siackars gooseus
för stor, for att han fiule fuunac första
honom. Gcannhnstrun, for hwillen han
uter beklagade sin nod, wisite cj att hjelpa
honom widarc; hon forde honom derföre

till prcsten sjrlf, och sade till honom)
"Kare H?rr Magister! har hemtar jag
Eder den stackars gossen Jan, som bor
i mitt grannstap. Hau ar sa bedröfwad
för sinä syndcrs sinll, ockE)er
han will icke
Lliitageil
lata tröst.l siz.
detta arma, fader och moderlosa barn och tröster
det. PMeii, som hjerteligt alskade Herran lesuö, antog siq den bedröfwade gos»
sen Ml,'d stor ömyet. Ha» märtte snart
till sin innerliga glädje, att Frälsaren
sjelf genom sin ande war wertsam i detta
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hicrla. "lag w!ll anwisa dig—sade hau til! honom ett medrl, hwarigexoin dn blir defriad ifräu dina iynder
darns

—

och din äiigstan. Wet du h:vad, tom du
hwarje Onodaq och Lordag vä en limne
till mist, dä wilja wi utsorligt salntala
ofwer ditt hjertaZ tillstund. "Sagt och
gjordt. Den ftackars Jan kom n n noenne ssaiiqer i wcckan till Presten, och denne fromme man bad hjerilicU Herreu lesus om bistand och lipplysniiiss af den hcliga Ande i detta wigtiga foretag, och
Herren lesus, som alldrig läter de sinä
bedja forgafwes, lat Hans arbete trolia»
ined den ogonstenligaste walsignelse. Prest,
en begynte nu sin underwiining och sade
till honom: "Kare Jan! Se, den gode
Gudcn,
ftapat hela werlden, har afsiapat
wcu
den första manniffan af en
jordklimp, och giswit henne, utom kroppen,
icke dor me>
äfwcn cu odödlig sjal,

som

som
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nian iewisshct fortlefwer. i Mos.
Hennes tropp slulle ej Heller uä«
gonsin behoft dö, meil rmedau deu första
meunissa» war olydig och affoll ifran de«
gode Guden, sä tom döden ofwer hela
mennisiostägret, su att nu alla mennistor
mäste dö. Ron». 3, 12. Det är dock ej
»illt, ly
har gcnom sinä synder
ädragit sig ett ewigt straff rfter döden,
och sialrn, som fortlefwer, hemfaller der«
iqenvm till detta ewiqa siraff. !)tom. 6,
23. Matth. 23,46. Hefek. t 8,4. Se,
detta är e»
Kire Jan! —fortwr hau
oundwiklig foljd af sunde». Dig, mig,
och hwarje men niska adrager ho» en ewig
olycksalighet. "Djnpt rörd utropade Jan:
gifs det da intrt medel, att blifwa befriad
fran fyuden och dcnna ewiga
Anna barn! hos ost ej,
het?
sade
Presten hos otz ges det intet medel,
«eu fatta m.').' Pär kcttletsnte stapa^e.

«,

7.
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hade medlioande

med

ett »nedel, sä att wi

osi, hau har

uprtänlt

onnu lunna bliswn

»u
hulvna. "Med stor häslisshot
Jan, "hwad ar det för eclmrdel? O, säg
mig detdock! "Ack Jan
genmältc Prcs-

knappt lunna tro, alt det
wore mojligi, och dock är det fä »ist och
det är sainit, att wi äro elanda
sanut,
syudare, tv deu gode Gudew har sjelsup»
penbarat ost det. Noin. 3, 'L3. Tant
blott! deu färleksri'e Fadrelt i himmelcu

teu —du

ftullc

som

esi det läraste hau hade hau
qafsinege!, son! loh. 3, t 6. Rom. 3,8.
Denne sände hau hit i werldcn,
«, 32.
hau blef en »nenl.issa, sadan s.'som wi äro, fdddes som rtt litct barn, les.
K
Gal. <,
Phil. 8, 7. Och nar hau
war trettio är qainmal, sa upptraddc han
som larare bland mennifforne, fvr alt for«
kun »a dem huru de stliLe blifwa saliqe»
och dcrpa hwilket är dcd, hogsta och obcgaf for
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lcd och ora

fcr tcras

soin cn lnisiaerlilnocinan !'ä lorsel.
les. Z,', 3 —n. Naith. 27. Marc. lii.
Luc. 23. I.h. in. l Cor. in, 3. t
Petr. 2, 24. Ock cm da n hai, s.°l for
dem lidit, och i deras
straffad worden ar, sä si"l<, de nn befrias isräu sylldeu, och fran syndenö strafs. Nom. «, l.
8, i.
loh. 2, 2. Och icke noq dernta n hau will i rwia,det i stallet
med,
ft,nder

<

straff sianka at dcm ett
cwiq
rwigt lif och
saliahet. loh. tl), 27
blir nu enh'oar,
23. 1?, 2!. Le,
p
tror
5 honom och annannnarhonom

for

som

som

detr», fortjeuta

su

sin Fvalsarc, befriad isr.in sinä syndcr, cch ,7, fan afwen du, min kare Jan!
genoni denne lesus, men ocksä cndast genom honom allena, fä
for dina
i
sunder och derigenom en cwig
Sen,
himmelen, "i'ipo!l. Gern. 4,12.
kare baru! ft tydligt och rnsaldeligen tal-
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te Presto» mcd den arma ssossen, och dock
fani» S det i detta tal s'i mucket, soi» ha«
äinnl icke kunde fatta. Sa' niucket
han emedlerlid, och det beholl hau.ifwe»,

att det fains r» mau, sein luette les»<<,
att han war en Fr.Usare och saliggörare,
att ha» hade menilifforne
kara, att ha»
af karlek tili dein hade dott, for att befria de» ifran derassynd^r;— delta hade
han forstatt, och detta stora budstap »ppfullde Hans bierta me) den iunerligaste

sa

frojd, och all Hans sorgsenhet forfwa»».
"Ack, ssede Herr Pastori —utropade han
for mig dock till denne kare Herre
lesua; jag will sä sserna se honoin, och
tacka honom for hana stora larlet! "Milt
sade Presten
wi knnna
ssoda bar»,

se Herren lesuS, ha» ar icke >»eia
synlig har p.i jordei», «ie» ha» ar dock
alltid hoS och »är oi), Matth. 28, li) 20.
och einedan han, liksom Hans hinimelffe
icke
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Fcdcr, iir saun End, sä scr cch törhan
cllt, cch t» lan scga ol!l .'t honcm sä
lllfaldigt cch talo sä mcd honcm, stm rm
hau stodc scr dig i srliliq matto. Kcm
mitt banl! fortfor hau —wi wilja »c- - - - - - - - dcrsalla for hcnom ccl' rcdja lill honom,
<tt ha» ma gifma ch sin Hrlige Ande,
ott wi badar.cfter undmile s«ndrn lck lef<
we ester Hans hcliga wilja. "Dctta gjorde
dc mi äfwen, cck fcllo bögge pä fna,och
Prcstcn tad ifriat lill Hcrrrll Icsus, cch

hcucm for dcn siora näd, som hau
bcwisat dctla sicckars bal». Nck, duru
<ackl,de

salig loude sig dä icke dcn gcde lau;stläd"
)ctl°rar rnnno «tfcr hauo tindcr cch helt
forfärliqa äu«
cck h«llet bcfriad ftä»
lcm,
lrcilidc
till
cch sprang
doll
sitt
sest
till de» cicda f-ramchusnul',
ladc hcncm sä lar, cch foitaljde heune,
lnru Pastorn dcdit mcd bcncm, ccdhnru
salig han ru blifwit.
Nu nar Lcu l»

sm

som
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helt och hället annan gosse. Han war
likasom omsiapad. Alldrig mer kom en
förbannelse eller ens ett oanständigt ord
ofwer Hans läppar. Nu blef han först
rätt fiitig i siolan, och da förut i Hans
stora själanöd äfwen det hade legat honom pa , hjertat, att han sa ofta hade
ljua.it, sa umgicks han nu sä mycket all»
warligare med sanning, talade ocksa ingen-

ting annat, än sanning, ja till ock med
när det i yttre matto lande honom till siada, och alldrig mer tillät han sigenlvgn.
Han wiste hwad det är för en stor synd,
säsom det ock stär i bibeln, att "alla, de der
ljuga, de äro afdjefwulen.
blott
detta spräk: loh. Ewan. 8 Cap. 44 v,
och lären edcr det uiantill. Den gode Jan
blef nn äfwen af uppriktigt hjerta lydig
siu hnobonde, och anwäude högsta stit, för
att tjena honoin med all twhet; äfwen blef
han wänlig och tjenstfärdig emot en hwar.
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och gick osta afsides, och nedkastade sig pä
kua för fin alsiade Herre lesus, och utgöt
fitt hjerta for honom, för att tacka honom
och bedja honom, att han ännu mätte behälla och bewara honom i sin nad. —Nu lät

honom jemte de andra barnen komma
i katekesförhör och der bewistade han med

presten

dem underwisningen. Ofta gick han äfwen
ännu widaallena till den gode pastorn,
gjorde
re samtalade med honom och
honom

som

M mera bekant med fin kare Frälsare.—
Jan war nu ungefär tolf är gammat, och
kyrkoföreständareneworobetänkte pä, att lä«
ta honom lära sig ett handtwerke. Men da
han mera tyckte om att arbeta ute i fria luften, sä lade sig presten ut för honom, sä att
han fick k"mma till en bonde, som han kände.
Denne bonde, hwilken likasom Hans hustru,
war ftom och gudfruktig, tog honom till sig
för en ringa betalning, och lofwade att om
Jan framdeleS stulle uppföra sig lika wcil,
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sä wille han efter ett ars förlopp för alltid
behälla honom hos sig och gifwa honom en
litenlön. Detta gjorde hau ock samwetsgrannt, och lätt honom destutom wintertidgä
iaftonfiola, och sä ofta det war katekesförhör mäste han ock bewista den. Deune bonde
och Hans hustru, som hjertligt alstade Herreu lesus, blefwo snart mycket intagne af

den gode Jan. Han war sä siitig, sa lydaktig och sä ifrig i allt, hwao han hade att utratta, att Hans husdonde sjelfmant gaf hanoin till beloning derfore hwarje wecka en liten handpenuing. Jan anwande alltid dessa
penuingar mucket nyttigt och mcst till almosor ät andra fattige. Om aftnarne, när han
hade stutat sitt dagsarbete, gjorde haniugenling hellre an laste i bibcln, och sedermera

han med husfollet ofwerdet,
han hade läst om Herrru lesus. Dcsse gafwo houom ock eu samlincz af sänger afen
Hollänjl stald, som hette Lodcstyn. Dc aro
samspräkade
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utmärkt wackra sänger, och den gode Jan
lärde sig mängen säng utantill. Pä detta
,'ätt lefde han stansta lyckligt, och hau hade
der gansia bra hos det rättftaffna bondfolket.
Hret derpä när det blefsommar, gict han en
dag pä höfförden, hielpte till att kasta ho pä
en wagn, satte sig pä den och ktzrde hem. Pä
wagen hände en olycka. En af hastarne blef
stygg, Jan föll ifran wagn?n,hästensiogupp
och traffade honom pä brostet. Swärt särad

och sauslos fördes han hem.

Hans husbon»

de blef hogst förskriickt och lät genast hämta
en Kirnrg. Nar Jan uter kom till sig, kla-

gadehanöfwerhäftiga plägor, och Kirurgen
märkte genast, att han iuwertes war illa stadad och att intet hopp oin förbättring forefunnes. Man gjorde dock allt, hwad
«wjligtwis kunde hjelpa att lindra-Hans plägor. HanZ älsiade själawärdare kom genast

som

och besökte honom. Kare Jan! sadehan
till honom-—det tvcks, att dn ej mera siall
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länge hss oi). "Mcd den inncrli»
gaste glädje fattade Ia» Hans hand och utropade: o siall jag da snart fa se min kare frälsare! hwilken lycka, att se den, som dolt for
minä synder pä korset! Ack, huru siall jag ej
tacka honom för allt, hwad han gjort for mig,
urmabarn! "Men skulle du ej Jan sade
presten
gerna dröja ännu längre hos oh
pa
jorden,
om det worc Guds wilja alt
här
giira dig äter frist. Om det är Guds wilja,
—swarade Jan sä är det ocksä min wilja;
men hellre, mycket hellre will jag g.i till Ho«
nom! Ack, jag har sä osta bcdröfwat min älsiade frälsare, äfwen sedän han dragit mig
till sig, och hwcm wet till hurn manga synder
jag ännu siulle läta forleda mig, omjagblef»
we stor. Jag har det har nere mycket bra,
men
—der ofwail
der siall jag icke
mera synda! Han wille fäga ännu meri
men Hans plägor, som genom talandet blifwit förofadc, tilläte det cj. Presten forrät-

förblifwa

oswau

—
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tade en hjertlig bön och tog derpa med

stor
rörelse afsted af honom. Annu tre dagar
warade Hans lidanden, men Jan fördrog
dem med stort tälamod. Han tunde endast
tala litet, men man märkte tydligt, att Hans
tankar alltid woro rittade pH himmeten. Pä
fjerde dagen sick han en swär blodstörtning,

su

som mycket förswagade honom, att han
synbarligen gick sitt stut till mötes. Annn
engang samlade han sinä sista krafter, tackade
sin husbonde och fin matmooer for all den
karlek och ömhet, de bewisat honom, och under bön till sin himmelsie frälsare lämnaoe
Hans sjal sin jordisi hydda. Sa öfwergick
Hans genom lesu blod dyrkopta sjal till den
ewiga saligheteu, men alla,
kände ho»
nom, begreto och sorjde honom hjertligt. G«
burn Jan eudast war ett fattigt, fader och
modcrlöst barn, hade hau dock e» gausta
wacler likbegaugelse, ty alle hade hjertligt
a!skat Konom. Presten i spctscn och skol-

som

sa
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mäStaren, ätföljd af siolbarnen, beledsagade honom till grafwen, och när listan
war nedsänkt, bildade siolbarnen en ring
tring presten, och denne höll derpä ett hjertligt tal till dem, och uppmanade dem, att
de siulle ftrsoka att likna sin nysi saligen
hädangängne kamrat i Hans omwändelse
och Gudsfruktan, och att de siulle taga
crempel af honom, och i sin ungdom omwända sig, pa det de mätte salige warda.
Mänga bland eder
fortfor han
äro kansie äfwen sä olycklige och elale,
som Jan fore sin omwändelse war. Derföre, kara barn! betänkeu det dock, att
Gud ser och hör allt och att han engang
helt wift ffall strassa allt ondt. Det sinnes kansie ocksä mänga bland eder, som
fätt ätlljuta en bättre uppfostran, och derföre utwändigt aro mindre eläke, än han
war, men infor Gud, mine kara barn!
som ser till hjertat, äro wi alle i grund
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forderfwade, alle behofwa wi en frälsare, som geuom sin blod och sin ande stall
rena osi ifrän wära syndcr. Kommen
da, kara barn! wi wilja nederfalla för

Honom och

anropa

ga ande!
wän,

honom

om

Hans heli-

Han alla syndares och barns
af kärlck till o§ dott pä korset, han siall wist bönhora op! Mänga
ar deöfa barn blefwo djnpt rörda, och
ssäfwo, nnr de uppstodo, sin hand at presten och lofwade hanoin, att dagligen anropa Herren lesns om Hans näd och om
sinä synders förlutolse. Och de gingo
djnpt roroa hrm. Sen kara bara! detta
ar historian om den Hollandste fadcr och

som

modcrlöse goosen. Forcläsen den edra
älskade ftmldrar, och laren cder spräken
utantill,

sa siall

eder uagonting.

ja<;

snart

igen berätta

