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O STORE GUD

En dyrbar själ vunnen för Jesus
En tacksägelsepsalm. Ropa till Herren, hela jorden!
Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte
med jubelrop! Tänk på att Herren är Gud. Han har
gjort oss och inte vi själva, till sitt folk och får i sin hjord.
Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar
med lovsång. Tacka honom, lova hans namn,
för Herren är god. Evig är hans nåd, från släkte
till släkte varar hans trofasthet. Psalm 100
Året var 1977 och jag bodde i Ostend, Belgien, och
tjänade på “Operation Mobilisation” (en evangelisk kristen
organisation). En dag åkte vi ut till hamnen i Antwerpen,
den största hamnen i Europa, för att dela evangeliet med
besättningarna på fartygen som var låg där.
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Först gick vi ombord på ett spanskt fartyg, där vi
välkomnades. Vi sjöng, vittnade, och delade Kristus med
besättningen. När vi gick tillbaka upp på land märkte vi
att fartyget bredvid var från kommunist-Kina. Vi bad om
tillstånd att gå ombord, men mannen som hade vakten
nekade oss tillträde när vi sa att vi var kristna som ville
komma och sjunga för besättningen.
Vår lilla grupp stod på kajen. Vi började tillbe och
lovsjunga. När vi sjöng “O Store Gud” kände jag att Herren
var med oss. Jag tittade upp och högt upp på fartygets
styrbords bryggvinge stod en äldre man och tittade
ner på oss. Han började vinka till oss att komma upp till
honom.
Vi gick uppför landgången, och denna gång stod
där en officer där och väntade på att ta emot oss.
Han eskorterade oss till fartygbron och till den äldre
kinesiske mannen som hade vinkat åt oss att komma
upp till honom. Han var fartygets kapten och talade bra
engelska.

Han tog oss till ett större rum där han började berätta
för oss: “Jag känner igen sången. Mina föräldrar brukade
ta mig till kyrkan när jag var en liten pojke. Vår pastor
var missionär, och jag minns den sången väldigt väl.
Sedan skickades alla missionärer bort och kyrkorna
stängdes. Jag har inte hört denna vackra sång sedan
min barndom. Kan ni vara snälla och sjunga den för mig
igen?”
Vi sjöng “O Store Gud” följt av “Kraft i blodet” och “Living
in Beulah Land” tillsammans med andra hymner. Vi
vittnade för vår enmanspublik, denne gamle kinesiske
sjökapten.
På slutet bad han om förbön. Han tog emot Jesus
Kristus som sin Herre och Frälsare. Vi gav honom ett Nya
Testamente i fickstorlek, och sedan gick vi.
Några månader senare var jag på Fackelbärarnas
Bibelskola i Holsbybrunn i Sverige. Skolan låg i de
småländska skogarna, samma län som Carl Boberg
bodde på när han skrev sången “O Store Gud” 1885.
Vår vicerektor Wally Schoon och jag sjöng denna sång i
kyrkor ibland; Wally sjöng stämma, perfekt och vackert.
När jag var i Kina nyligen påminde Herren mig om
denna bortglömda episod i mitt liv för 39 år sedan. Jag
blev påmind om sången “O Store Gud” och den gamle
kinesiske sjökaptenen, och jag minns tårarna som rann
ned för hans kinder när han tog emot Jesus.
Han är nog borta nu, i himlen hos Jesus. Kanske han
då och då tittar ner på oss så som han tittade ner den
dagen från när vi stod och lovsjöng på kajen.

Det är alltid värt att predika evangeliet. Sjökaptenens
föräldrar, den gamle missionären, och Carl Boberg från
1800-talet sådde evangeliets frö i hans hjärta när han
var ett barn. Årtionden senare kom vi i Guds perfekta
tid och skördade den värdefulla skörden; ytterliggare en
själ för Jesus.
Han är en av de personer jag ser fram emot att
träffa igen när jag kommer till himlen. Jag föreställer
mig denna scen: Vårt gamla team från “Operation
Mobilisation”samlade igen. Tillsammans med
sjökaptenen, hans föräldrar, missionären och Carl
Boberg, sjunger vi “O Store Gud”, inför Guds Sons tron.

Nyheter från fältet
40 ÅR I TJÄNST: I år då vi firar 40-års jubileum skulle vi
så gärna vilja höra från er. Dela gärna ett vittnesbörd
- det är så uppmuntrande för oss att höra hur Gud
verkar i era liv. Eller dela ett roligt eller speciellt minne
av Christopher.
Vi värdesätter ert stöd och partnerskap, vänskap,
böner och offergåvor. Vi hade inte kunnat göra det
Gud kallat oss att göra utan er! Tack!
Skriv till:

Dynamis World Ministries
2384 New Holland Pike
Lancaster, PA 17601, USA

Email:

office@pentecostalfire.com

O STORE GUD
O store Gud, när jag den värld beskådar,
som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur där din visdom leder livets trådar,
och alla väsen mättas vid ditt bord.

När sommarvinden susar över fälten,
när blommor dofta invid källans rand
När trastar drilla i de gröna tälten,
vid furuskogens tysta, dunkla rand

När slutligt alla tidens höljen falla,
uti åskådning byter sig min tro
Och evighetens klara klockor kalla,
min frälsta ande till dess sabbatsro;

Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!

När jag i bibeln skådar alla under,
som Herren gjort se’n förste Adams tid
Hur nådefull Han varit alla stunder,
och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid

Då brister själen ut i lovsångsljud:
Tack store Gud! Tack store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
Tack store Gud! Tack store Gud!
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