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Guds werk stal man alttd härligö
pnsa och uppenbara. Tob. 12:7.

lag stämmes icte wid Christl Ewatt»
gelium; ty ther ar en Guds krafr, al»
lom them ttl saligher jom »6.

latf är theN fsrnämllgasie ibland
st>ndare;men mig clr barmhertighet we.
derfaren: pä ther lejus Chrisius skul.
le pä MlFfsrNämlitzast bewila alla lang»
modigher, them nl eftrrdome som pä
sonom tro fkuUe, ttt rwtnttetllger lif.
1 Tim. ii «5,.16.

Hwarfsre Gudi, den Ewige, Osov
gängelige, OsMltge. och allena wlst
Konuttgett/ ware pris och ara i rwlg»
het,AmeN.



W niine späda är war jag et fromt och ly«
W oigtbarn;men t'lstälcn insöfd ochdöd, I
mitt nionde är hadejagnagonrörelseihjertat,
och kände at mig fatcadcs nägot,som jagsiels
M wiste, hwad det war; men t mitt tolfte
är, och da jag en gäng läste Frälsarens
predikan i Math. 5/ 6 och? Capitlar, tom
jag til en fullkomlig öfwertygelse derom, at
jag icke war nägon lesu Larjunge, och at det
stod tlla til med min M och mcd min Chri»
stendom. Jag kände och siöt straxr, at om
man mäste wara säbeffaffad, som lesns der»
sammastades larer / och af sinä Larjungar for-
drar: sa hörde jag icke allenast intet til deras
antal, utan twärtom til de Pharifeers och
Skriftlardas hop, hwilkas strymtcn Cbrisms
dersammastadessä ögom?enligen uptäckeroch
sä alfwiirligen bestrassar. Ifrän den tiden
har jag däde wetat och trodt, at jag warit
stadd i et elandigt och farligt tilständ, hwar»
wid jag omöjellgen kunde blifwa sallg. Jag
blef upfostrad i bokwett, och derjamtc icke al-
lenast ford til Chrisiendomens tunstap, utan

)( 2 Nk



4

oct til et fromt och arbarl lefwerne, och der«
wid bewarad för dc synder och sörftclscr, somst jammerligen förderfwa mängen ung man.
ulffa. Detta gjorde, at jaa blcf häUen ochansedd för enrattffaffensochGudfruktigyng.
lingc/ och osta för ett dygdenes erempel ochmönster prisad. Men jag hade däredanmsigt
och öfwcrtygelse nog, at et sädant loford lntct
kom mig til, och at det stod beklageligen illa
til med min sial. I mltt tjuquättonde är blefjag afHcrrcmom i näder besökt,och sä krafte-
Ugen fattad, at jagtfrän min andellga sömn
fullkomligen npwakliade. Dä först blef jag
ratt wi rse mitt djupa snndacfande, min styg.
gelse, förbannelse och fördömelse. Mitt up-
wactta samwete blef alt ffarpsyntare til at
inse, och ömare til at kanna mitt synda-for.
derf. min afwtkelse tfrän Gud, min kärlek ttl
werlden, och mitt köttsiiga sinne,bwilket jagan.ssg som min största synd,och ordsaken til ulin
fördömelse. Det war oct mitt sutta alfwar
at omwanda mig, at wända migifrän werl-
den til Gud, iftan synden til rättfardighet,
och tfrän siala. orenligheten til heligheten.
Med et ord:det war mitt fulla alfwar,at jag
wille blifwa from och helig: tmn skada war
det, at detta ffedde l otid, och at jag ej begyn-
te pä ratta andan. Jag mente, säsoin fol-
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ket gemenligen menar, at Christendolnen be»
stär i wcrthelighet, i et fromt sinne och
lcswernc; och dermed Wille ock jag begynna
min omwandelse. Jag tankte: man mäste
först wara ftom och yellg, innan man blir
uptagen til näd, rättfärdighet och salighet,
och det war min Christendom, som jag dä es-
tertraktade Genom Lagen fick synden lif i
mig, och jag fick genom den upwackande nä»
den lust til Guds bud. Roni. 7. Derwid
kande jag bäde syndenes kraft uti och walde
öfwermig,och det längt starkare an nägon»
sm tilförene/ mcn ockderhos min stora oför»
mögenbct, at siitä mig lös iftän hennes bo>
jor. Denna nöden, som tryckte och oroade
mitt hjcrta,drcfmig til Gud,til at tigga och
bedja om afiösning och tilgist för minä be-
gängna syuder, oin förlosining och beftielse
iftän syndenes yerrawalde, hwarunder jag
läg. Jag undfick ock werkeligen trost, hwar-
wid min oro stadnade, och mitt npsät, at ta»
ga Mig til wara för synden, och lefwa heligt,
förnyades och stärktes. Det war dock ffada,
at jag Holt det tilständet för en fullkomlig om>
wandelse. Ty i den meningen stadnade jag
och lat derwid bero,i det stället jag bort gä
widare, och söka at bli narmare bekant med
Frälsaren, ochlara at kanna Houomsullkom.X 3 w
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ligare sssom min Fralsare,Herre ochSjäla-
Mun; men jag wiste icke, at en sadan lesuChristi kännedomoch bekantffap medHonomwar nödig, ej eller förstod jag at den samma
Mig sattades< Christendomens och Gudak-
tighetens hemlighet den Korsfasta Frälsaren,
Hans Blod och Sär, woro miq annu o«bekante. Historiff kunstap om lesu Chri-sto, och om Hans Lidande, Blod, Sär ochDöd, hade jag wal tilrackeligen;men jag för»
stod icke, at helaChristenoomen beror pähjer»

hwanött jag utan at komma tll en inner.
lig dekantskap/qemenssap och sörbindelsemcd
den korsfasta Frälsaren, til en liftig känning
af Hans försonimde, renande och hjertstyr»
kande Blod, til beständig siala-ro och hwila i
Hans heliga och helgande Sär, til hjertatssanna böjande och sörödMMkande i den sali.
Ha syndare ställnlngen: bcgynte Gudaktighe.
tenes wark pä et annat satt och wille säsom
jag redan sagt, strart blifwa from och belig.
Det ar:jaqwillewara hclig utan lesu Blod,
och altss utan bekantffapcn lned det siagta.
de Guds Lamb, och wara from utan et uti
Hans Blod upllfwat och Helgat bjerra. Jag
Wille blifwa et stort helgon, i det stället jag
hade bort söka at blifwa et litet stoft och en

ut-
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utfatttg syndare. Men dä forst boriades det
egna arbetandet och et qwalsamt bemodande
om egen werkad helighet/renhet och sridsens
bewarande; samwetet. lag kände mig wal
battre angt jag stulle tunna lita pä migstelf:
Gud war min tilfiygt, M Honom gick jag:
lag tiggde om näo, och Wille, läsom M
tankte, icke weta af nsgst anr.at stN nao.
Men zag förstoh med näo icke Suds ynnest
och huldbet för Fralsarens stull, eller en up.
lifwande och hjertstyrkande kanning af lesn
Blod ochDöd,och den derigenom stedda äter»
lösningen; utan jag mente det war näo, at
jag stulle hafwa kraft tilat döda sunden, kraft
til at lefwa heligt,och kraft til at wam trogen
och lydlg emot Nädens öfwertygelse genom
Laqen, och pä denna kraften, troheten och
lydnadm grundade sig min ftid och Ma-ro.
Men at sä war det tankte och troddc jag dä icke
pä tusende milnar. I mitt wcke grundade jag
mig pä blotta näden, och war i den meningen sä
fast,at jag walhadekunnat dö derpä; men emed>
lertid war hela mitt upförandeet ögonffenligt
prof deraf, at jag werkeligen byggde min salig.
het pä eg?n xättfardlghetens och werkhe»
llghetens gruni>,namltgen pämin egenom»
talta noher och lydnad; tv en enoa otrohet
och olydnad,elleret enoa försyndande kunde
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förstöra hela min siälaro, och forsätta mitt
hjerta i en sädan oordning och förwtrring, at
det icke mer kunde styra sig, hwarwid jag dä
blefförsagdoch osta helt förtwiflande,siiat jag
war päwagen atupgifwa altsammans, eme-
dan det förekom mig omöjc!igt,at nagonsin
fommaigenom. Ochehmnwaljag genom nä»som under detta mlttegnawerkandewer-
keligen arbetade pä mitt hjerta, sederznera äter
kom mig nagot före lgen, sä warade det dock
icke langre, an min trohet och lydnad wara»
de. Med et ord: min frio och siala-ro stod pä
en lös och owisigrund, mitt hjerta haoe icke
Korspelaren at halla sig wid, och jag frög-
dade mighemligen öfwermin heltghet, N. B.
mcd et för Frälsaren och Hans Försonings
Osser, Blod och Död/ kallsinnigr och kans-
lolost, ja med et af otro och siendstap e>
motFrälsaren och Hans Kors upfyllt hjerta.
Min froml)et och Gudaktighet,ehuru hjerte.
lig och och alfwarlig den samma war, haoe
äfwen som min siäla-frid, intet stod, ochintet saste, och war i botten intet annat an
et lappoch stickwerk. Igenom arbetande
och bemödande kom jag i wcrtheligbeten
tänlnteligcn längt; men bwad bätar heli^het
i et för Frälsaren och Hans Blod och Sär
främmande, kaUsmmgt och känsiolssihjer«
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hlerta? Det är platt förgäfwesochfHfängt,
at bemöda sig om egen förbättring, helighet
och fromhet, dä hjertat annu ar främmande
för Fralsaren, och ej stär i en lefwande kan-
ning, och ätnjutande i trone af Hans Blodoch Sär. Och efter jag icke hade lif af detlifgifwaude Manniffones Sons Kött ochBlod, och wärma af Hans upwarmande
Sär, sä kallnade jag mer och mer af, ochsomnade ändtellgen in igen. Men Herren,som ar full af näd och trohet/ och icke lätcrnicka och draga et fär, det Han enaäng sun.
nit, ur Sinä dander, Han sökte migä nno, ochforte miq igeuom den kraftigaochgenomtran-
gande predikan om Korsiet, som jagfick höra,
til en nv och arundeliq omwändclse ilesußlodoch Sär. Igenom detta taletomKorsset,och
foreställningen oni detförsonande, uplifwam
de, helgande och förlossande Lambsens Blod,
ock den derigenoln stedda OtcrlösninaM
ochsiala-befrielsen, blef mitt hjerta ä nyo
fattadt, och frän sin känslolöshtt och kall.
sinnighet emot den korsfästa Fralsaren, up°
wackr. Dä blef mig min synd emot Munmin Fralsare, ochj mitt otaliga försyndandeps Hans Näd, Blod och Sär, och Kela
min otto och otros fördömelse uptackt. lazlande min jondring iftän Fralsaren, min

)( 5 kun-



10
ennnighet om Honom, hjertats hemliga fiend-
ffaptilHans Kors,soratt emot Hans Blod,
kanssolöshet afhansSär,mitt borttowarande
ifrän Hanssida, mingamlainbitnaegnaratt.
färdighet,säsom ordsaken til minkallsinnighet e>
motFralsaren och Hans förwarfwade rattfar»
dighet,minwerkhelighet, som försummat och
försmätt helgelsen l Blodet; ty i och genom
lesu Blod allena kunna wi helgade warda.
lag kande mitt borttowarande iftän Offer.
Lambet, och niin okunnoghet om Des Kors»
Marter- ochßlods- qcstalt. Med ct ord: jag
hade icke twdt pa Fraljaren, utcm Ho-
nom och HansßlodigaSär ochDödförsum.
mat, försmätt och föraktadt. Detta war nu
min synd. lag hade eller egde Honom lcke,
det war min fattigdom. lag käude Honom
icke, det war min fördömelse. (Si huru det
6r, nar man Kircr ratt kanna hjertats otro.)
För dennasynden ffull, (otron namligen) blef
jagratt syndare; for fattigdomens ffull, (näm,
ligen at jag Kade intet lesum) blefjag en tig-
gare;ochförfördömelsens ffull, rätt nödstald;
Och sasom en södan i nöd och trängsmal syn-
dig tiggare, och liggande syndare, kastade jag
mig ned for min FMares tötter, och Wille
garna bli afiöst, frigjord, befredad, och mät-
fad. lag kande min synd, anklagade mig

siels,
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sielf, gafmigffyldig til alt, och klagade för
Honom min nöd. lagbad om förlätelse,för
Osser-Lambets stull, omlifi lambsens Blod
och Dod, om försoning i Blodet, och om
hwila l Sären. lag gret öfwer minä syn-
der, för hwilkalesu blod runnit; och ds war
Fralsaren, den bulde syndare-wannen, icke
längt bärtta iftän mig. Hans karleks hjer-
ta war wllligare at gifwa mig, än jag at
taga. Han läckademig tilsig med SittBlod/.
Stn Sär och Död. Det war jnst bot för mm
sot, och mat for min hungriga sial; ochjag war
siuk, huugrig och nödstaldt nog, til at med
öpna händer cmottaga den tilbudna lakedomen
och stala syisen. Han säg migför sig liggcmde t
mitt blod, om en Nädeblick tiggande och der»
pä wantcmde; och däjag det mlnst förmodade,
kastade Hänpä migenwalsignad och wMg«
nande blick. Han stalte Sig för mig i Gin
Kors'gestalt,Han wiste mig i cmdanom Si'
naSär,splk.arroch öpnadeSiw. Han sade
til mig: alt detta ar för dig: dig aro di»
na sxnder förläma: srid ware med dig.
Knapt fick wg se Honom t nndanom korssa»
stnn, och ästäon Hans sargade Kropv, Hans
otaliga strimmor, Hans dlödande Sär, och
Hans rinncmoe Blöd, och knapt fick jag hö»
ra Hans röst och ljufwa tiltal, innan mitt

hjertg
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hjerta blef brinnande nti mig. lag tankte
straxt,at det warlsraels och min Förlosiare.
lag kande strart igen Honom, at Han war
min minGud och min Fralsare. lag
knnde tro, at Blodet war mitt och Sären
woro minä; och sä suart jag det tänkte, rrod»
de och kände, sä blef mitt hjerta lefwande,
brinnande,mjukt,bögt,och i tärar/i Heta kär«
leks-tärarför Honom rinnande. lagläg för
Hansfötter, full med förundrcm, blygd och til>
bedjande. Dä först kände jaglifiigen min synd
och lesu Rattfardighet, min död och lesu Lif,
min owardighet och lesu Förtjenst, min kall-
silunghet och lesu Kärlek, min traldoln och
lesu beftielse, min fängenffap och lesu för<
losining, min förbannelst/ och lesu walstg.
nelse öfwer mig. Aldrig war jag i minä eg»
na ogon sä syndig, sä swgg, owardig,förakt-
lig, och st förbannad, och aldrig wap mig
Kralsaren lesus sä wigtig, sä stor, sä hög. dnr,
kär och wälsignad, som dä, t den ffeppelsen
och wid det bcnädandet. Den lifiign kän<
ning, och det djupa intryct, soln jag dä fick
däde af Frälsarens Norsblld, och af m m
sxnda-gestalt, gjorde mig pä en gäng däde
Mg och tll snndare,säwälförnögd,sombögd.
Samma kanninq och intryck har GuosAnde
med lefwande bokstaswer i mius hjertas tas

la
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la lnffrlfwit. Samma tanning och tntryck
förwarar Han Sjelf och förnyar, med Si>
na kraftiga, lifgiswande, ochFralsaren tHans
korsi gestalt aftnälandc finger. Ifrän den
tiden ar Fralsaren min Herrs/ min Gnd,
min Imlnanuel/ min Broder, min Wän,
min Brudgume, och min Man. Han ar
minSkatt, ja min enda Skatt, hwarest mitt
hjerta ar, och öswer mig siclf tar och dyr.
Hans Korsi ar min styrka, Hans Blod är
min traft, och Hans Sär aro min hwilostad»
Min snnd ar med HansRattfardighet öfwer.
styld, och min siäl i Hans Blodiqa Mdnad
«lädd,detär nu min rattsärdighet. Mitt
hjerta ar i Hans renande Stante!se Blod as«
twagit och förnyadt: det ar inin
lag har sunnit rum iHansSar: det är min
sridoch smla -ro. IHans Sida har jag min
tilftygt och gömma: det ar min Fralsnmg.
Hans Lekamen spisar, Hans Blod mättar
mig: det ar min naring. Hans hjerta han-
gerwid mitt bjcrta, och mitt hjerta wid Hans:
det ar mitt säUffap. Igenom Honom stär
jag l bekantstap med Fadren och den Helige
Anda; det är mitt umgange. Fralsaren min
Ma-Man, talar med mig, och jag med Ho.
nom, och wärt tal ar om Honom, och Hans
Bärtgäng, Llyande, Blod och Sär, Korsi

och
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ochDöb .et är mitt samtat. lagstärmed
Honom. en lnnerlig förbindelse, samman
hang ocy sörening, och min karlek wlll icke,
och mtn torstighet kan icke wara Honom

; det är min CKristendom. (Se och
märk, min käre Christen, hwaruti Chrt.
stendomen bestär,och <ok at koinma i den-
na forening, tll denna gemenffap och be«
kantffap ' oet for wära synder päkor°
set flag v och ossrade Guds Lamb.) Jag
käuner och Han tanner mlg; jag
lefwer i Honom, och Han i mig: det är
min satlgher. lag lefwer förnögd, och
wet nu först, hwarföre jag lefwer i werl>
den, namligen för mlnFralsares ffull, for
Hans Blod ffutt, och för dtt j«g ffallef.
wa för Hans rakning och wara Hans e»
gen, Hans arbetslön, en betalning och be»
lönlng för Hans swett och möda, en sten
j Hans Krona, och en salig syndare. Ty
alt detta ar jag, och alt detta har jag, som
kN arm syndare af blotta nad, för lesuVlod och Död ffull. Jag är. syndig och
alt lgenom fördärswad, lesu Blods kraft
nppehäller och bewarar mig. Jag är torf.
ttg och fattig, och har siels ingen ting,men
i Honom sattas mig ock ingen tlng. Jag
sr elandig, Hans förbarmande näd hjelper

mig.



15
mig. lag är ringa och en fattlg s 'ckare, jag

.önskar at alla dagar bltfwa alt rl, aire och
ringare, dä Han bleswe mlg alt uörre och
wigtigare, dyrare och kärare. lag är swag,
Hans händer fatta mlg under armarna.
ar staplande, Hans armar hälla mig uppe.
Will synden qwlckna upp igen, Hans Död
dödar henne. Bllr jag oren, Wattnet ur
Hans Sloa twär mig. Will saran an,
sätta Hans blodiga Bröft ar min
ffjöld. Förfoljer wcrlden, Hanl! är
mtn fristad. Vlir jag eaU, Hans Blod
lvärmer mig up lgen. Blir hjertat siukt
Hans Sär upliswa och hela det. Mcd
et ord: lesus, min KorsfWe Frälsare,
är mitt alt, och jag är Hans arme shn-
dare; men i Honom och Hans Blod och
Sär en salig syndare. laghungrar, le>sus ar mitt bröd. lag ar swag, Hans
Sär äro mitt fäfte. laq är kraftlös, Hans
Blod är mitt stöd. Spndaren om le.sus fsrlägrn, och lesus fyndaren bena.
gen, der gsr en saltg ftmdare.

i M58.i9:v.i7. Förwara dm siäl:sade Angelen til Loth, när han ledde honom
M ifrän Sodom. i>Cor.i:v.lB,2i.

Min lesu mig drag,
At jag stund och dag,

I



I trvn til Dig flyr,
Och blott wid Dig hanger,
Min siala-Wan dyr.
Upwack mitt begär,
Iu langre jumera;
At hafwa Dlq kär. Amen.

Math. 24:15. Then jom läs thet, han
glfwe akt theruppa.

lamnför Marc. 13:14- Then thet las,
han sorsia thet.

i.Cor.z:n. i.C0r.2:2. Pred.B.
8:14. Math. 16:18. Rom.B:3i'
Ps. 56:12. lamnför Ps. l 18: v. 6.

Föregäende Swenffa Tractat,kallad:En
Sror, men Benädad berät»
telse om Fig sielf, har Tdeoloqtffa Facul'
teten i Alw öfwersedt och tilläter at den
Tryckes. in fidem Protocolli

Niclas Hjelt.
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