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Akhoy Roy är 52 år gam-
mal och arbetar som evan-
gelist inom FCCB sedan 
2001. Han är gift och har 
3 barn.

Jag blev frälst år 2000 
då en evangelist besökte 
min hemby och förkun-
nade de goda nyhet-
erna om att Jesus är den 
ende Frälsaren som kan 
ge mig evigt liv. Samma 
dag tog jag emot Hon-

om i mitt liv. Ganska snart 
kände jag att den sanning 
jag fått höra av evangelis-
ten, den måste jag få dela 
med mig till andra.

Mitt arbets område är Pir-
gonj i Dinajpur distriktet. 
Jag har hand om mötes-
verksamheten, gör hem-
besök och bybesök,och 
förkunnar Guds ord på 
nya platser så att fler ska 
få höra evangelium. Vi har 
Brödsbrytelse och dop samt 
söndagsskola för barnen.

Behov: FCCB behöver fler 
pastorer och vi behöver en 
begravningsplats för våra 
medlemmar.

Vi vill tacka alla er som 
stöder oss i våra ansträngn-
ingar att expandera Guds 
rike i Bangladesh. 

Birgitta och jag tillsammans 
med två vänner från Ping-
stförsamlingen i Västerås, 
Harriet och Karl-Erik An-
dersson besökte Bangladesh 
den 22 november till 2 de-
cember. 
Vi landade i Dhaka sent på 
kvällen den 22 november 
och möttes av ledaren för 
FCCB, Albert P Mridha på 
flygplatsen. Läget i landet 
var lite osäkert eftersom per-
soner med höga poster inom 
partiet Jamaat-e-Islami hade 
dömts och nyligen avrättas 
för landsförräderi i sam-
band med befrielsekriget 
1971. Två mord på utlän-
ningar hade också skett den 
senaste tiden och bara några 
dagar innan vi landade hade 
en katolsk präst/doktor från 
Italien blivit beskjuten, men 
överlevt, det skedde i Di-
najpur inte långt från dit vi 
skulle åka.

Den 23 flög vi till Saidpur 
tillsammans med ett team 
från ”Gå Ut Mission” som 
kommit från Sverige tidigt 
på morgonen. Med oss var 
också Mary Mridha, Alberts 
fru, och Biwash Biswas. Se 
foto. Albert Mridha var inte 
helt frisk och avstod från att 
resa med. 
Vi möttes i en minibuss 
samt polis som skulle es-
kortera oss upp till skol-
hemmet i Birganj där vi 
bodde. När vi kom fram på 
kvällen välkomnades vi av 
barnen som sjöng och dan-
sade för oss. 
Skolhemmet, Home of 
Peace drivs av organisa-
tionen Agape Social Con-
cern, en systerorganisation 
till FCCB. Verksamheten 
stöds av Barnmissionen och 
det bor nu 266 barn i åldern 
6-16 år, (klass 1 – 10). Barn-
en som i huvudsak kommer 

från FCCB församlingar får 
god omvårdnad på hem-
met. De går några dagar i 
veckan i allmänna skolor 
utanför hemmet,  får un-
dervisning på skolhem-
met övriga dagar där de 
också får läxhjälp. Genom 
Home of Peace (HoP) får 
nu barnen från fattiga 
förhållanden möjlighet att 
utbilda sig. När vi rörde 
oss inom den stora anläg-
gning som HoP är, möttes 
vi ofta av glada tillrop som 
Goodmorning, Goodnight, 
How are you? HoP är nästan 
helt självförsörjande på mat, 
med stora odlingar, många 
kor, grisar och ett stort hön-
seri. Utanför det hus där vi 

bodde var det på ena sidan 
ett fält med blomkål som 
skördades kontinuerligt de 
tre dagar vi bodde där.
Det var planerat att vi fyra 
från Västerås skulle besöka 
flera kyrkor i området, men 
på grund av säkerhetsläget 
fick det ändras. Vi lyckades 
dock övertala polisen att 
på väg till kampanjplatsen 
i  SadaMohol få besöka en 
skola/kyrka i byn Mukundo-
pur.  Församlingen består av 
ca 50 medlemmar. Lokalen 
används under veckorna 
som läxläsnings (tutorial) 
skola, totalt är det 97 barn 
som samlas i två skift. Lärare 
är Mrs. Lipi Roy och Mrs. 
Tillsi Roy. Lipi brukar också 
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leda och predika på gud-
stjänsterna ibland. Barnen 
går alltså i allmänna skolor 
men skolsystemet i Bangla-
desh fungerar tyvärr så att 
eleverna behöver särskilt 
stöd. Här i FCCB´s läxläsar-
skolor får alltså alla barn i 
byn möjlighet till detta extra 
stöd. 
Undervisning/barnmöte på 
HoP
Under de förmiddagar vi var 
på HoP anordnas särskild 
undervisning för barnen. 
Rickard är en fantastisk barn-
mötes farbror. Barnen satt 
som ljus och lyssnade till 
hans undervisning om kraft-
en i Jesus och det var roligt 
att se deras engagemang i 
bönen.

Evangelisationskampanj.
Vi var med två kvällar på 
FCCB´s och Gå Ut Mission´s 
kampanj i SadaMohol, ca en 
timmes bilfärd från Birganj. 
Kampanjen varade i fem 
kvällar och vi var med på de 

två första. Teamet från Gå Ut 
Mission bestod av teamle-
dare Rikard Lundgren, hans 
dotter Hanna, Tim Tödt 
från Malmö, hans syster 
Gesine Tödt och Arne Raen 
från Norge. Första kvällen 
var drygt 1000 människor 
samlade under tältduken, 
de flesta faktiskt kvinnor. 
Predikant var första kväl-
len Tim och Arne inledde. 
Tolk hela tiden var Isaac Sa-
mader (vars pappa arbetade 
som evangelist/teamledare 
för vår mission på 80-talet). 
Vid frälsningsinbjudan kom 

drygt 500 fram för förbön 
och lämnade även kontak-
tuppgifter. Många kom ock-
så fram för förbön för sjuk-
domar och problem. Den 
andra kvällen då jag själv 
fick möjlighet att ge ett kort 
vittnesbörd och Rikard pre-
dikade var det ca 1500 per-
soner närvarande och även 
nu kom drygt 500 fram vid 
frälsningsinbjudan och läm-
nade kontaktuppgifter. 
Mötena blev lite begränsade 
av att vi fick anpassa tiden 
så att det inte kolliderade 
med den närliggande 
moskéns böneupprop vid 
17- tiden och att polisen 
ville att vi skulle börja vår 
hemfärd senast kl 19. Det 
var 3-5 beväpnade poliser 
som eskorterade oss och 
som också satt med på 
mötet hela tiden.
Vad blir då resultatet av des-
sa kampanjer? 
Vid samtal med Rikard och 
våra nationella vänner bla 
MataiTudu som jag arbetat 
tillsammans med många år 

i Bangladesh, så uppskattar 
man att ca 30 % av de som 
lämnat kontaktuppgifter så 
småningom blir medlem-
mar i en lokal församling. 
Lipi som vi träffade vid 
den lokala kyrkan/skolan 
uppskattade att ca 40 % av 
medlemmarna i den kyrkan 
kommit till församlingen på 
grund av kampanjer.

Vi återvände till Dhaka 
mycket inspirerade av det vi 
sett på HoP, vid läxläsning-
skolan samt på evangelisa-
tionskampanjen.  

På Indira Road i Dhaka har 
FCCB en bibelskola Hosan-
na Bible School of Bengal 
där det går 19 elever varav 4 
gifta par och alla eleverna är 
från FCCB´s församlingar.  
Avslutande examen var 
den 10 december. 
Lite statistik
Vid samtal med Albert 
framkom att FCCB nu har 
374 församlingar varav 7 
nya planterades i septem-
ber i år. Totalt antal med-
lemmar drygt 19 000. 182 
personer hade döpts hit-
tills under året men man 
hoppades döpa ytterligar 
drygt 100 i december. Det 
är framförallt i norr som 
församlingarna växer och 
blir fler, i söder är det lite 
sämre resultat. Det är mån-
ga unga i rörelsen. FCCB 
har nu ca 25 verksamma 
evangelister. Albert be-
tonade vikten av skolut-
bildning för barnen, detta 
arbete stöds bla genom Eu-
ropaporten Malmö genom 
fadderprogrammet ”Lära 
för livet”, Childrens Mis-

sion Danmark sponsrar 4 
skolor och FCCB´s samar-
betspartner Compassion 
driver 16 skolor. Men det 
finns stora ekonomiska be-
hov för att driva skolorna. 
Du är väl med i fadderpro-
grammet ”Lära för livet” ?

Samma dag som vi lämnade 
Dhaka flög också Albert till 
Singapore för en medicinsk 
kontroll. Dels hade Albert 
psoriasis på stor del av 
kroppen, vilket gjorde att 
han hade svårt att sova och 
hans hjärta var också os-
tadigt med hjärtklappning. 
Kom gärna ihåg Albert i era 
böner och inkludera också 
Mary då hon får ta ett större 
ansvar nu.
Bengt Brolin

Ökande våld och islamism 
plågar Bangladesh

”Den politiska utvecklingen i Bangladesh ger anledning till oro. För 
varje dag som går ökar den politiska instabiliteten samtidigt som det 
islamistiska våldet gör landet till en farlig plats – även för utländska 
medborgare.
De senaste månaderna har biståndsarbetare från bland annat Italien 
och Japan mördats i brutala attacker. Liknande dåd har tidigare i år 
genomförts mot inhemska bloggare, skribenter och publicister – fyra av 
dem har mördats. Även mot shiamuslimer har hoten och våldet intensi-
fierats. Ett flertal attacker har ägt rum den senaste tiden och i slutet av 
november brändes en shiamuslimsk moské.
Vid samtliga attacker har Islamiska staten sagt sig ligga bakom.”
Bekräftelse på att det kan vara farligt för utlänningar att vistas i landet 
får du i Bengt Brolins rapport från ett besök i landet i november.

Lars Adaktusson, EU-parlamentarier  
för Kristdemaokraterna skriver så här 
i en blogg den 14 december 2105.

Under oktober månad genomfördes 2 stora väckelse kampanjer i samarbete 
med organisationen ” Gå ut Mission”, en i Thakurgaon området och den 
andra i Dinajour området. Tusentals människor samlades för att lyssna till 
predikan om tro på Jesus  och befrielse i hans namn. 

Väckelse kampanjer
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