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PåskenPåsken

När jag undervisar om olika religioner i 
skolan ger jag mina elever lite tips på hur 
man kan skilja dem åt. När vi kommer till den 
kristna tron är det Jesus som är det speciella 
och centrala. Det är kring honom allt kretsar 
i vår tro. Det är hans liv och allt han sa som 
ligger till grund för hur vi lever våra liv. Det är 
hans död och uppståndelse som är grunden 
för förlåtelse och hopp om evigt liv. 

Nu närmar vi oss en stor högtid inom den 
kristna traditionen nämligen påsk. 

Påsken, som vi firar den i Sverige, är en 
blandning av olika traditioner, både från den 
kristna tron och från andra håll. 

I vår almanacka har vi helgdagar som Lång-
fredag och Påskdag. De här dagarna kommer 
från det som hände Jesus den allra första 
påsken. 

Jesus gick omkring i tre år med sina lärjung-
ar i Israel. Han träffade många människor, 
han berättade om Gud, förklarade bibeln och 
gjorde människor friska. Hans uppdrag var att 
visa vem Gud är och på vilket sätt han älskar 
människor. Jesus var del i en större plan. Det 
som Jesus sa var inte uppskattat av präster 
och religiösa ledare i Israel. De var beredda 
att göra allt för att få bort honom, till och med  
döda honom.

Det tredje året var Jesus och hans lärjungar i 
Jerusalem för att fira judisk påsk. De träffades 
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på en torsdag kväll för att äta en 
judisk påskmiddag. Under den 
middagen berättade Jesus att 
han skulle dö och att en av hans 
lärjungar skulle förråda honom. 
Jesus gjorde också något under 
den här middagen som är precis 
samma som vi gör när vi firar 
nattvard i kyrkan.

Senare på kvällen kom det 
soldater och grep Jesus. Han 
ställdes inför rätta och efter att 
ha blivit misshandlad dömdes 
han till döden. Han avrättades 
genom korsfästning som var 
vanligt på den tiden. Under fre-
dagen dog Jesus. Han begravdes 
i en grav som var som en grotta. 
På söndagen visade det sig att 
Jesus inte fanns i graven utan 
han hade blivit levande igen. 

På skärtorsdagskvällen samlas vi i kyrkan 
och delar en måltid tillsammans precis som 
Jesus gjorde med sina lärjungar. Det är det 
som vi i kyrkan kallar nattvard

Långfredagen kallas så för att det var den 
dagen som Jesus led och sen dog. För Jesus 
var det en lång och fruktansvärd dag. I kyrkan 
är det en sorglig dag då man i gudstjänsten 
pratar om det som hände Jesus. 

På påskdagen är det fest i kyrkan då vi firar 
att Jesus inte är död längre utan lever för 
evigt. 

Jesus var i Jerusalem för att fira judisk påsk 
(på hebreiska pesach) och det gjorde han 
för att han var jude. Pesach är den största 
judiska högtiden.  Den högtiden handlar om 
när Gud med hjälp av Mose befriade judarna 
från slaveriet i Egypten. Den judiska påsken är 
en konkret återberättelse av vad som hände. 
Man äter en middag tillsammans där varje 
maträtt symboliserar något i berättelsen. Det 
gjorde också Jesus och det hade han gjort var-
je år tidigare i sitt liv.  Det här blev den sista 
påsken för honom men den första påsken för 
oss som tror. 

Påsken är en möjlighet att lära oss och 
påminna oss om vad Jesus gjorde för oss 
människor. Genom sin död och uppståndelse 
ger han oss liv! 

Malena Andersson



Kom och se -  Kom och se -  
berättelser om  berättelser om  
möten i Israel  möten i Israel  
och Palestinaoch Palestina

Under tre månader den gångna hösten var 
vi i Jerusalem som volontärer på studieför-
bundet Bildas studiecenter Swedish Christi-
an Study Center (SCSC). På centret mötte vi 
svenska turister på besök i Jerusalem liksom 
Bilda-grupper på resa i det heliga landet. 
Vi bryggde otaliga liter kaffe och hjälpte 
människor att på olika sätt orientera sig i den 
här miljön. Jerusalem blev vår vardag och vårt 
”hemma”. Vi levde bland stora turistgrupper 
från världens alla hörn. Vi blev hemmastadda 
i basarkvarteren i Jerusalems gamla stad. Vi 
var ofta i Betlehem, mindre än en mil bort – 
på många sätt en resa genom det som skapar 
konflikt och gör det så svårt för människor att 
leva. Till det svåraste hör den 10 meter höga 
betongmuren som skiljer Betlehem från Jeru-
salem, skiljer familjer åt, studenter från deras 
universitet, bonden från marken han odlar och 
den som är allvarligt sjuk från specialistvård. 
Vi har sett hur militanta bosättare runt Betle-
hem sätter skräck i sin omgivning och driver 
människor från hus och hem. 

Vi har lyssnat till berättelser om de krist-
nas situation och hur man är kringrända 
och ifrågasatta. På Gazaremsan, inte större 
än 1/3 av Ölands yta, bor ca 2 miljoner 
människor. I det som av många betraktas 
som världens största utomhusfängelse 
finns max 1 000 kristna och ett fåtal kyrkor. 

Vi har också lyssnat till organisationer 
och människor – såväl judar som palestini-
er - som gemensamt söker vägar för fred 
och försoning. 

Under våra tre månader har vi rest runt 
i den miljö i vilken Bibelns många berät-
telser utspelar sig. Vi har bott i Jerusalems 
gamla stad med sina trånga gränder, inte 
långt från Olivberget, Västra muren/Kla-
gomuren och platsen som utpekas som 
Golgata. Vi har gått Via Dolorosa som en 
närmast daglig vandring. Vi har rest utmed 
den lilla rännil som idag utgör Jordanflo-
den. 

Vi har vandrat runt på Yad Vashem, 
minnesplatsen för förintelsen. Och vi har 
gått runt på Arafat-museet i Ramallah som 
beskriver det palestinska folkets kamp för 
ett eget land. Vi har förstått hur viktig ett 
folks historia kan vara också då det kommer 
till nutid. 

Om bland annat detta vill vi berätta vid 
frukostsamlingen i Missionskyrkan den 18 
april! Det vi hört och sett.

Bibbie och Claes-Göran Ydrefors

Claes-Göran är pastor i Equmeniakyrkan, 
senast i Immanuelskyrkan, Stockholm. Han har 
lett flera studieresor till Israel/Palestina. Varit 
ordförande i en styrgrupp för SCSC i Jerusalem. 
Bibbie var under senare delen av 70-talet ung-
domsledare i Finspångs Missionsförsamling.  
Hon är aktiv i Immanuelskyrkans diakonala arbe-
te och har även jobbat i skolan.  
Tillsammans har de besökt Israel och Palestina 
några gånger tidigare.
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”Vägen, sanningen och livet”
samtal om grunderna i kristen tro

Tisdagar kl 19.00

Veckan innan skolorna har påsklov, vecka 14, 
inbjuder kyrkorna i Finspång årskurs fyra och 
fem till påskvandringar i Missionskyrkan. 

Det är en vandring där eleverna får leva sig in 
i livet på Jerusalems gator dagarna efter att 
Jesus har korsfästs. De får möta Maria som 
säger sig ha mött Jesus trots att han bara någ-
ra dagar tidigare hängde död på korset. De får 
också möta Jesu närmaste vänner som sörjer 
att Jesus har dött men där hoppet om att han 
kanske fortfarande lever börjar väckas. Detta 
är ett sätt att som kyrka vara en resurs för lä-
rarna när det gäller undervisning i de kristna 
berättelserna. Med fantasins hjälp får barnen 
möjlighet att lära sig påskens berättelse. 

Detta kan även du få uppleva. Det kommer 
nämligen arrangeras vandringar för den som 
inte går i årskurs fyra eller fem. 

Alla som vill inbjuds till en vandring 
söndagen den 5/4  i Missionskyrkan 
kl. 15.00 och 19.00.  
Max 25 deltagare per tillfälle.
Anmälan till:  
johanna.karlsson@ 
missionskyrkanfinspang.se.
Ni som läser detta har med största sannolikhet 
olika kunskaper kring Bibelns budskap om pås-
ken. Oavsett vilka förkunskaper du har är jag 
övertygad om att detta blir en unik upplevelse. 

Välkommen på ett spännande äventyr där 
du har möjlighet att uppleva påskens viktiga 
teman om död, sorg, hopp, svek och förlåtelse 
med alla dina sinnen!

Johanna Karlsson

PåskvandringPåskvandring

Internationellt café
Tisdagar kl 15.00 - 17.00 
För dig som vill dela gemenskapen med 
nya vänner från jordens alla hörn över en 
kopp kaffe eller te
• möjlighet att träna svenska språket 
• möjlighet till läxhjälp 
• praktisk gemenskap t.ex. i köket
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Mars
1 sön 10:00 Gudstjänst  
”Prövningens stund”   
Johanna Karlsson  
Sång: Ungdomsteam 
3 tis 18:00 Bön i fastan 
4 ons 18.00 Scoutinvigning
8 sön 10:00 Gudstjänst med Nattvard 
”Den kämpande tron”  
Johanna Karlsson 
Sång: Gun-Marie Axelsson, Lisen Åberg 
Insamling till Pastors-  
och diakonutbildningen
10 tis 18:00 Bön i fastan 
15 sön 10:00 Gudstjänst 
”Kampen mot ondskan” 
Malena Andersson 
Försångargrupp
17 tis 18:00 Bön i fastan 
21 lör 17:00 Poesiafton 
”Vem är en främling?” 
Akbar Zolgharnian 
Dikter och sånger på  
svenska och persiska  
(se artikel s12)
22 sön10:00 Gudstjänst 
”Guds mäktiga verk” 
Malena Andersson 
Finspong Brass
24 tis 18:00  Bön i fastan 
29 sön 10:00 Gudstjänst 
”Försonaren” 
Johanna Karlsson 
Magnus Hasselqvist / Kristina Hedman

31 tis 18:00 Bön i fastan 

April
5 sön 10:00 Gudstjänst med nattvard 
”Vägen till korset” 
Anders Ohlsson 
Lovsångsteam
 15.00 Påskvandring (se sid 5)
 19.00 Påskvandring (se sid 5)
7 tis 18:00 Bön i fastan 

9 Skärtorsdag 18:00  
Gudstjänst med nattvard 
Malena Andersson 

10 Långfredag 10:00 Gudstjänst 
Johanna Karlsson

12 Påskdagen 10:00  
Ekumenisk gudstjänst  
i Centrumkyrkan  

18 lör 9:00 Frukost för alla 
Kom och Se - Berättelser och möten i 
Israel och Palestina (se artikel s4) 
Claes-Göran o Bibbie Ydrefors 

19 sön 10:00 Gudstjänst 
”Påskens vittnen” 
Claes-Göran Ydrefors 
Sång: Filip Ewertsson m.fl.
26 sön 10:00 Gudstjänst 
”Den gode herden” 
Diakonirådet 
Damkör 
Insamling till Equmeniakyrkans  
nationella arbete

Maj
3 sön 10:00 Gudstjänst med nattvard 
”Vägen till livet” 
Johanna Karlsson 
Nya Musikensemblen

Missionskyrkan Finspång
en del av EQUMENIAKYRKAN
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9 lör 10.00  
Trädgårdsloppis 
Försäljning av växter 
Lotterier 
Servering 
Till förmån för  
arbetet i Indien

10 sön 10:00 Gudstjänst 
”Att växa i tro”  
Malena Andersson 
Lovsångsteam

17 sön 10:00 Gudstjänst  
”Bönsöndagen”  
Håkan Rydin 
Sånggruppen ”Våga”

21 tors 8:00 Gökotta på Risberget 
Johanna Karlsson  
Medtag fikakorg 
Vid regn i Hembygsgården

24 sön 10:00 Gudstjänst 
”Hjälparen kommer” 
Malena Andersson 
Sång:  Magnus Hasselqvist och  
Kristina Hedman

31 Pingstdagen 10:00 Gudstjänst  
”Den heliga Anden” 
Malena Andersson/Johanna Karlsson 
Söndagsskolan

Juni
7 sön 10:00 Gudstjänst 
 ”Gud - Fader,  Son och Ande”  
Anders Ohlsson 
Sång: Filip Ewertsson m.fl.

14 sön 10:00 Gudstjänst 
”Vårt dop”  
Johanna Karlsson 
Försångargrupp

Equmenia UNG 

Onsdagar 18.00 -19.30
Scout  och tonårsscout
Aktiviteter inne och ute
för alla 7 - 77 år 
Gruppindelning efter ålder
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Fredagar 20.00 
Ungdomssamling i  
Sonstorps Missionskyrka

Söndagar 10.00 
Söndagsskola 3-13 år 
Gruppindelning efter ålder

En söndag i månaden 
Söndagskul 7-12 år 
Aktiviteter inne och ute

Sygrupp
Måndagar 19.00 ojämna veckor
Välkommen med och sy i 
Missionskyrkan

RPGs dagledigträff
Onsdagar kl 14.00
Se separat program och annonsering
Har du frågor kontakta Monica Blomberg 
070-2116960 eller se information på  
www.missionskyrkanfinspang.se.

Föräldra- barnsång
Fredagar kl 13.00-15.00
Gemenskap för föräldrar och barn från 
hela världen 
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Vetenskap och troVetenskap och tro

Idag är alla seriösa forskare eniga om att 
Jesus existerat som historisk person och att 
den historiske Jesus är samma person som 
den som omtalas i Bibeln. Jesu existens 
styrks bland annat genom att han även om-
nämns i samtida icke kristna dokument.

Nya testamentets 27 skrifter/böcker är 
utvalda från många samtidiga skrifter. Ur-
valskriterierna var strikta där ett krav var att 
skrifterna använts i de första församlingarna 
och ett annat att  författaren skulle vara 
apostel, dvs någon som träffat Jesus. 

Skrifterna har inledningsvis bevarats ge-
nom muntlig tradition, men hela eller delar 
av skrifterna har återfunnits skrivna på papy-
rus. Ju fler avskrifter som finns bevarade och 
ju tidigare de skrevs, ju mer exakt kan man 
återskapa ursprungstexten. 

Nya Testamentets texter har extremt 
många fler funna avskrifter än något annat 
verk från antiken. Tiden från Jesu död och 
tills de skrevs är också ovanligt kort. Detta 
gör att originaltexten kan återskapas med 
stor exakthet. 

De senaste forskarresultaten anger att 
Jakobs brev, som är det äldsta, är skrivet bara 
ca 12-15 år efter Jesu död, vilken dateras till 
ca år 33. Breven skrevs under 50-talet och 
evangelierna under 50-60 talen. Yngsta bok-
en är Johannes Uppenbarelse och dateras till 
ca år 95-96.

Det är dock inte så viktigt att veta exakt när 
en bok är skriven. Det viktiga är att alla skri-
vits så tidigt att det fanns ögonvittnen som 
kunde verifiera innehållet.

Den icke kristne romerske historieberätta-

ren Tacitus skriver angående branden i Rom 64e 
Kr: ”…sökte Nero några att ge skulden, och de  
... kristna lät han undergå de mest raffinerade 
straff. Deras ledare Kristus hade under Tiberius 
regering korsfästs under prokuratorn Pontius 
Pilatus…”

Den judiske historieberättaren Josefus skriver i 
sin ”Bok 20”: …”och förde fram inför dem Jakob, 
bror till Jesus, han som kallades Kristus…” 

och i sin ”Bok 18”: ”Ungefär vid denna tid 
framträdde Jesus, en vis man. För han var en 
som gjorde förunderliga gärningar”

Det finns fler samtida historieskrivare som 
fragmentariskt ger information om de kristna 
och stödjer Bibelns berättelse. Det finns inga 
källor som motsäger beskrivningen av de första 
kristna och deras starka tillväxt.

Om Jesu ord och gärningar (”förunderliga 
gärningar”) innebär att Han är en del av Gud kan 
dock inte vetenskapligt bevisas. Detta är en tro 
och övertygelse som delas av alla Kristna. Denna 
tro grundar sig inte främst på alla historiska 
fakta, utan på de upplevelser som Kristna har. 
En förnimmelse av hjälp och ledning i livet, samt 
en trygghet i det som sker. Vetenskapen stödjer 
dock Jesu existens och Bibelns äkthet vilket ger 
tron en bra grund.

Göran Hellström

Den som vill fördjupa sig i Nya Testamentet och dess 
tillkomst rekommenderas följande böcker
”The Historikal Jesus”,  
Gary R Habermas ISBN:  0-89900-732-5
”Skeptikerns Guide till Jesus 1”,  
Stefan Gustavsson, ISBN: 978-91-86415-13-6
”Jesus och de första kristna”, (Lärobok) 
Flera författare ISBN 978-91-526-4721-9
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När Jesus levde på jorden sökte han sig 
ständigt till nya människor och särskilt till 
människor som andra inte tyckte att han 
borde umgås med. Han fick ständigt nya vän-
ner. Det är enligt mitt sätt att se det en bra 
beskrivning av ett kristet liv. 

Att tro på Jesus handlar till stor del om 
att låta Jesu liv inspirera ens liv så att någon 
annan blir nyfiken och följer efter. Den i sin 
tur inspirerar ytterligare någon som inspire-
rar ytterligare en annan. Så har Jesusrörelsen 
spridits genom historien och gör så än idag 
ända till jordens yttersta gräns… Det fanns 
inga gränser för vem Jesus brydde sig om och 
det finns fortfarande inga gränser för vem 
Jesus bryr sig om idag eller vem som kan tro 
på Jesus. Det märker jag varje söndag i helt 
vanliga gudstjänster i Missionskyrkan. 

Tro det eller ej, det är faktiskt så att nya 
människor lär känna Jesus även i Sveri-
ge, i Finspång 2020. Och när jag tittar mig 
runt en helt vanlig söndag bland de som 
samlas i Missionskyrkan för att be och läsa 
Bibeln tillsammans så ser jag många olika 
människor. Det är en gemenskap bestående 
av människor i olika åldrar, med olika språk-
kunskaper, med olika bakgrund, med olika 
erfarenhet av tro och med olika kunskaper 
och upplevelser av den kristna tron. Det vi 
har gemensamt är att vi är en familj som sö-

Jesus vill bli Jesus vill bli 
din vändin vän
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ker sig närmare Jesus Kristus. I en bok i Bibeln, 
Första Korintierbrevet, som är skriven som ett 
brev till en av de första kristna församlingarna 
står det: 

”Med en och samma ande har vi alla döpts 
att höra till en och samma kropp, vare sig vi 
är judar eller greker, [afghaner, svenskar eller 
afrikaner] slavar eller fria, och alla har vi fått en 
och samma ande att dricka”. 
    1 Kor. 12:13.

Det betyder att alla som vill tro på Jesus får 
del av Anden som för oss samman till en Guds 
familj oavsett vem du eller jag är som individ. I 
Guds familj finns det alltid plats för fler. 

Kanske tänker du att jag är inte en sån, en 
troende. Det är inget för mig. På Jesu tid fanns 
det många människor som inte var såna, religi-
ösa. De gjorde alla fel man kan tänka sig enligt 
dåtidens religiösa regler. Det var dem Jesus 
umgicks med. Kanske är det just dig som Jesus 
vill umgås med idag, som Jesus vill bli vän med 
idag. Om du nu tänker: detta låter spännande, 
då vill jag uppmuntra dig att ta kontakt med 
någon som redan tror på Jesus. Någon som 
kan introducera Jesus och ett liv i hans fotspår 
för dig. Och du som redan tror, dig skulle jag 
vilja uppmuntra till att våga prata om din tro. 
Troligen är det någon som behöver just dig som 
förebild för att kunna lära känna Jesus.  

Johanna Karlsson



Gökotta och Kristi HimmelsfärdGökotta och Kristi Himmelsfärd

Att mötas tidigt på Kristi himmelfärdsdagens 
morgon är i delar av vårt land en gammal tra-
dition. Det finns många anledningar till denna 
tradition

Jesus och hans lärjungar gick upp på ett högt 
berg och där kom en sky och lyfte upp honom. 
De stod kvar och såg upp mot himlen då de 
fick löftet att han skulle komma tillbaka. Kan-
ske är första anledningen att gå ut den dagen 
just att minnas detta. 

Dagen infaller i maj när sommaren börjar ta 
vårt land i besittning. När man går ut en tidig 
majmorgon hör man ofta gökens lockrop på 
avstånd. Tiden då Sverige var katolskt tog ofta 
prästen med församlingen ut på fälten för att 
fira Gökotta och be för en god skörd.

I Finspång finns också traditionen att fira 
Gökotta. Det senaste tjugo åren har en grupp 
människor mötts på Risberget i Össby för att 
fira Gökotta. Där har man fått njuta av en mils-
vid utsikt, grönskande natur, sång, musik och 
tal. Vi har även fått del av någon berättelse 
med anknytning till hembygden. Någon gång 
har även göken givit sitt ackompanjemang till 
denna samling, om den inte överröstats av 
psalmsången ur SvPs 200.

”I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och 
gläd dig vid den store Gudens gåvor. 
Se hur i prydning jorden står, se, hur för dig 
och mig hon får så underbara håvor.”

Efter programmets slut har picknickkorgarna 
kommit fram med rykande kaffe och bredda 
mackor som skapat förutsättningar för en här-
lig gemenskap i Guds fantastiska natur.

Från början var detta ett arrangemang som 
Finspångs Missionsförsamling inbjöd till. Efter 
några år anslöt Risinge Hembygdsförening och 
de senaste åren har även Finspångs Försam-
ling varit med och arrangerat Gökottan som 
samlat mellan 100 och 150 personer.

Monika Blomberg är kyrkomusiker i Fin-
spångs församling och ledare för kören 
Joysingers. När hon första gången för fem, sex 
år sedan var med på gökottan sade hon. ”Vad 
roligt det skulle vara att få med Joysingers till 
Risberget”. Året efter var kören med, och se-
dan dess har den med 20-talet deltagare varit 
med och bidragit till den goda stämningen.

Monica Remning är engagerad i Hembygds-
föreningen och har genom åren varit en 
trogen deltagare i gökottan. ”Det är jättemy-
sigt att gå upp på morgonen och se ut över 
den leende Risingebygden. Jag gillar sång och 
musik, sedan är det ju så trevligt att få höra 
berättelser om vår bygd från förr. Dessutom är 
det ju alltid vackert väder” säger Monica.”

Väl mött till Gökotta på Risberget, Kristihim-
melsfärdsdag kl 8:00. Vi lovar inte att du hör 
göken.

Anders Ohlsson
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Jag möter poeten Akbar Zolgharnian i hans 
tvårummare i centrala Finspång. När han hjärt-
ligt välkomnat mig berättar han att han kom till 
Sverige 1976 för att utbilda sig till filmregissör.

Livet för Akbar började i en liten småstad i 
Iran som heter Hamadan där han bodde sina 
11 första år. Mamma skötte om de sju barnen 
och pappa var lastbilschaufför. Akbar minns att 
pappa bara kom hem och sov ett par nätter i 
månaden när han hade vägarna förbi hemorten.

Familjen flyttade till Teheran och han började 
utbildningen som ledde till att han blev revisor. 
Arbetet som revisor i statlig tjänst blev sedan 
hans försörjning, men hans själ fanns  
från tidiga ungdomsår i diktandet.

Livet hade börjat tufft, en hörselskada hade 
gjort att han blivit döv på ett öra vilket ledde till 
att han hade svårt att följa med på lektionerna 
i skolan. Han fick utstå mycket hugg och slag. 
Följden blev att han sökte sig till ensamheten.

Hans sånger Hans sånger 
sjungs av miljoner sjungs av miljoner 

persisktalandepersisktalande

sedan och kanske var det rehabiliteringstiden 
efter den som slutligen fick honom att hitta 
en trygg gudstro. Han kom in i en depression 
och i samband med det fick han kontakt med 
Klara kyrka i Stockholm. Där mötte han den 
Jesus som alltid fascinerat honom. Han började 
lärjungaskola och döptes. ”Den gemenskap jag 
fick gjorde att jag kunde sluta äta antidepres-
siva. Jag hittade vägen till sanningen”, säger 
Akbar som varje tisdagskväll deltar tillsammans 
med andra i samtalsgruppen ”Vägen, sanning-
en och livet” i Missionskyrkan där han får dela 
sin tro med andra.

Att Akbar flyttade till Finspång för sex må-
nader sedan berodde på att det var svårt att 
få tag på bostäder i Stockhom. ”Finspång en 
ort som påminner mycket om den småstad där 
jag växte upp. Jag vill leva resten av mitt liv i 
Finspång”, säger Akbar innan vi skiljs åt.

Lyssna på Akbars dikter i Missionskyrkan 21 
mars kl 17:00.

Anders Ohlsson
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Lyriken blev hans tröst, både att läsa och att 
skriva. När han som 19-åring gav ut sin första 
diktsamling var han redan känd. Han skrev 
noveller och dikter i tidningar och tidskrifter. 
Dikterna skrevs på persiska men är översatta 
till engelska, tyska och svenska. Med hjälp av 
cetar (persiskt stränginstrument) tonsatte han 
sina dikter som genom musiken tog sig in i 
människors hjärtan. Sångerna blev hits i hela 
den persisktalande världen.

Som 32-åring bestämde sig Akbar att till-
sammans med fru och barn lämna hemlandet 
för att söka lyckan i Sverige. Han skulle utbilda 
sig inom film men klarade inte språkproven 
så det blev istället teknikstudier. Senare blev 
han hemspråkslärare och jobbade extra inom 
vården.

Akbar växte inte upp i en religiös familj och 
själv bekände han sig som ateist men började 
tidigt att älska Bibeln för att den var så vackert 
skriven. Han älskade också Jesus och skild-
ringarna om honom gjorde starkt intryck på 
honom och färgade den lyrik han själv skrev.

Akbar drabbades av en stroke för 10 år 


