
Tjugofem års Historik för Långrådna Filadelfia församling. 
 
En tillflyktsort är han, urtidens Gud, och hår nere råder hans eviga arma?'. "Han förjagade fienderna för Dig". Han sade: "förgör dem". Så fick 
Israel bo i trygghet. Jakobs källa vara ro. I ett land med säd och vin. Under en himmel som dryper av dagg. 
 
Är 1946 blev det klart för Pingstbrödema, Evert Jansson Långrådna samt Herlog Gidionsson från Västervik, att tiden var inne att ordna 
församlingen vilket skedde samma år den 5 maj, mötestid halv elva. Det var en stor högtidsdag då br. Gidionsson talade om församlingen som 
en byggnad. Därefter samlades vi omkring Herrens bord såsom församling med 33 medlemmar. Br. Jansson blev föreståndare, Erik Svensson 
och Karl Holmberg Äldstebröder. Sekreterare Astrid Karlsson, vise sekr. Maria Andersson. Sångledare Sally Jansson, organist Astrid 
Karlsson husmor Ninni Holmberg. Allra sist stod vi i ring, höll våra händer bad och tackade Gud. 
 
Så hade Guds hemliga rådslut, med avseende på denna plats blivit förverkligat. Denna stund går våra tankar tillbaka i tiden, både glädje och 
sorg, med och motgång, gott och ont ryckte har präglat församlingen. Låt oss glömma de mörka molnen. Bakom dem har ju Guds kärleks sol 
lyst fram och skingrat alla skyar. Det är bara nåd. Vi tror att Jesus Kristus är den samme i går i dag och i evigbet. Han den helige och 
rättfärdige skall snart komma igen för att hämta sin skara och föra dem filt ett bättre land, Ammen kom Herre Jesus 
 
Under den tid församlingen hade predikande bräder som föreståndare, var det regelbunden verksamhet i Långrådna och Vräka. Sommartid 
tältmöten vid Kaffekullen och Vräka, då också tillresande predikanter korn för att förkunna Herrens ord i tal och sång. Församlingen bedrev 
också söndagskoleverksamhet i Långrådna då vår br. David Gustavsson m. fl. tjänade Gud bland barnen. Dessutom hade det varit möten på 
skilda platser i vår omgivning. Det har varit vissa tider, då väckelsens heliga ande varit utgjuten på ett särskilt sätt. Som ett exempel kan 
nämnas mötena i St. Sandered Loftahammar då evangelistsystrar vittnade Jesus. 
 
Människorna kom for att lyssna. Det gick bra att åka hästskjuts dit. Det var hunger och törst efter Guds ord på ett påtagligt sätt. Gud var så 
underbart nära genom sitt ord och sin ande. Vi hade också söndagsskola där, Gud vare tack för de gånger, då barnen fick sjunga Jesussånger 
och höra om barnavännen med hjälp av flanellografen. Församlingen har fortfarande en öppen dörr i Vräka på grund av att Edenkapellet står 
till vårt förfogande. Där har varit möten flera gånger underbara möten med Jesus. Kära vänner vilken gränslös nåd, det är att ta vara med i 
Guds verk. 
 
Under senare tid har tillresande predikande bröder missionärer besökt församlingen och förkunnat Herrens ord. De har varit vi] liga att gå 
Guds ärende, och det är ej förgäves. Gud välsigna dem alla. Våra bönemöten och offentliga vittnesbördsmöten har Gud rikt välsignat. 
 
Intet har fattas oss. Om vi för närvarande ej har regelbunden verksamhet, så får vi dubbelt igen då vi samlas. Det kan ej med ord beskrivas, 
Gud giver och giver igen, Hans ord är ande och liv, ja övernog, förallt giva vi Gud äran. Han ger ej äran åt någon människa. 
Församlingsmötena en gång i månaden har varit stunder av vederkvickelse, då vi fatt hämta ny kraft och nytt mod för att få kämpa vidare. Vår 
käre br. Ingemar Östberg fl-ån Ukna har under lång tid med nit och trohet tjänat Gud och församlingen. Under dessa möten och fått vara till 
stor hjälp. Församlingen hjälper fill med underhåll för missionär Ester Landberg Indien. Församlingen bidrog också med underhåll till syster 
Gudrun Johansson under den tid hon var i Tansania. 
 
Under 25 årsperioden har 67 medlemmar tillhört församlingen för närvarande är antalet 13. Vi hoppas och tror att väckelsens vindar än en 
gång skall komma till vår bygd, med allt vad det innebär, Gudhör bön. Han förmår göra långt mer, ån vad vi kan bedja eller tänka. Det är ej 
genom någons människas styrka eller kraft det skall ske utan genom Herrens ande. Så bliva de då bestående tro hopp och kärlek, men störst av 
dem är kärlek. 
 
Under 25 års perioden har som församlingsföreståndare ljånat bröderna Evert Jansson, Edvard Väster, Axel Pettersson, Josef Ekvall, Sixten 
Ejdergren och Erik Svensson. För närvarande Ernst Andersson. Evangelistsystrar Gunhild Gustavsson, Margit Johansson och Britta 
Andersson. 
 
Låt oss också minnas våra kära trossyskon som fått hembud och nu är bärgade för evigt, Helge Karlsson, Anna Andersson,, Hilda Björling, 
Göran Jansson, Karl Holmberg, Josef Björn och Maria Andersson 
 
Insamlade medel är 161902 kr. därav till missionen 22328 kr. 
 
Ty lika visst som Jesus, såsom vi tror har dött och har uppstått lika visst, skall Gud genom Jesus föra dem som äro avsomnade fram, jämte 
honom. Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen och ett maktord skall ljuda. En överängelns röst och en Guds basun och först skola vi 
som då ännu leva k-var, bliva jämte dem bortrykta. på skyn. Upp i luften, Herren tillmötes och skola vi för alltid få vara hos Herren 
 
Gud vare tack som giver oss seger 
 
Genom vår Herre Jesus Kristus. 
 
Återgivet av Bo Ragnarsson 5 feb. 2002. 


