
Det är 
aldrig kört-
ankaret
Ankaret är hoppets symbol – den 
fasta punkten när stormvindarna 
blåser upp. I ankaret ser vi också 
var vårt hopp kommer ifrån. Det 
har sitt ursprung i korset. När 
tvivlets vindar blåser, när det 
känns mörkt och hopplöst – då 
får vi fästa blicken på Jesus. Det 
räcker. För det är inte båten som 
håller fast ankaret när det blåser, 
det är ankaret som säkrar bå-
ten. Vi behöver inte besegra alla 
stormbyar på egen hand utan får 
vila i vissheten att Jesus kan stilla 
stormen.

Jesus visade också att varken miss-
lyckanden, sjukdom eller mot-
gångar har sista ordet om våra liv. 
Det är aldrig kört. Det finns alltid 
hopp. Hopp om en ny chans, en 
ny morgondag, ett nytt liv.

»Detta hopp är vår 
själs ankare.« 

(Heb 6:19)

Ankaret  
som ger  
hopp
Det finns hopp om liv.
I vetekornet som begravs,  
för att sedan bli ett ax.
I stormen som lägger sig  
för att Jesus har all makt.
I graven som är öppen  
och i änglarnas bud.
I förhänget som brister  
med en öppen väg till Gud.
Det finns hopp i våra stormar, 
det finns hopp i all vår sorg.
Det finns en fast förankring,
Gud är vår säkra borg.
Men Gud är också nära, 
Gud torkar varje tår
och en dag i Guds rike
läker alla sår.
Så det finns hopp.
Hopp om liv.

(Linda Alexandersson, Tro och liv – 
handledning, Argument Förlag)

Ankare
Ankaret är sedan gammalt hoppets symbol.

Det är en fin minnesgåva efter exempelvis lägret, 
pilgrimsvandringen, en samtalsgrupp om kristen 
tro eller liknande. 

Du kan dela ut ankaret i samband med att du läser 
någon av nedanstående texter. 

»Varför är du tyngd av sorg, 
min själ,
och full av oro?
Sätt ditt hopp till Gud!
Jag skall åter  
få tacka honom,
min räddare och min Gud.«
Ps 42:6 

»Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer 
mitt hopp.«
Ps 62:6 

»Du är mitt hopp,  
o Herre, min Gud,
min trygghet  
ända från min ungdom.«
Ps 71:5 

»Må hoppets Gud 
fylla er tro
med all glädje och frid 
och ge er ett allt rikare hopp 
genom den heliga andens 
kraft.«
Rom 15:13 

Ankaret finns att beställa på www.argument.se
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