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Morgonens betraktelsetext är hämtad ur Sommarbokens 6:e kapitel och består av en dialog mellan 

Sophia och hennes farmor.  

Får änglarna flyga ner i helvetet?  

Säkert.  Där kan ju finnas en massa av deras vänner och bekanta. 

Nu fick jag fast dig!... Igår sa du att det inte finns något helvete! 

…  Jag tycker precis likadant idag. Men det här är ju bara en lek. 

Det är ingen lek, det är allvar när man pratar om Gud! 

Han skulle aldrig hitta på något så dumt som att göra ett helvete. 

Visst har han gjort det. 

Nej det har han inte.  

Jo! Ett stort väldigt helvete! 

… Sophia. Det här är absolut ingenting att gräla om. Du kan väl begripa att livet är 

tillräckligt besvärligt utan att man ska bli straffad för det efteråt. Man blir tröstad, det 

är ju hela idén. 

Det är visst inte besvärligt... Och vad gör du med djävulen då! Han bor ju i helvetet!  

… Kära barn, jag kan inte med bästa vilja i världen börja tro på djävulen vid min ålder. 

Du kan tro som du vill men du måste lära dig tolerans. 

Och vad är det då... 

Det är att respektera andras åsikter. 

Och vad är att respektera! .. 

Att låta andra tro som de vill! ... Jag låter dig tro på fan och du låter mig låta bli. 

Du svor…  

Under vandringen på sommarön kommer Sophia och hennes farmor in på livets allra viktigaste 

frågor. Sommarboken kom ut 1972, alltså 17 år innan barnkonventionen antogs av FN:s 



generalförsamling. Men Sophia och farmor är före sin tid. För de anknyter till de tre viktiga principer 

kring andlighet som konventionen sedan slår fast. 

Den första är barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. ”Du kan tro som du vill!” 

säger farmor. Den rätten har varje barn, liksom varje vuxen. Men i konventionen knyts varje rättighet 

till ett ansvar. Den som gör anspråk på att få tänka och tro som hen vill måste därför respektera 

andras uppfattning och alltså ”låta andra tro som de vill”.  

Den andra principen är föräldrars rätt och skyldighet att ge barnet ledning då det utövar sin rätt. 

Sophias mamma är död. Nu tar farmor över ansvaret för att ge Sophia andlig vägledning, uppriktigt 

och respektfullt. Vägledningen ska ske ”på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande 

utveckling” och får därför aldrig innehålla inslag av övertalning eller tvång.  

Den tredje principen handlar om rätten till andlig utveckling. I konventionen dyker den upp, kanske 

lite förvånande, i artikeln om levnadsstandard. Som om FN vill slå hål på en myt, nämligen den att 

fattiga, sjuka och svältande barn har samma möjligheter till utveckling som alla andra. Men så är det 

förstås inte. Därför är fattigdomsbekämpning och global rättvisa ett måste för den som vill värna 

barnets rätt också till andlig utveckling. Sophia har det bra hos sin farmor. De behöver inte leta mat 

på soptippen utan kan vandra runt på ön, se och samtala.  

Till slut blir frågan vem som vägleder vem. Tove Jansson låter Sophia bli minst olika klok som farmor. 

Helt i Jesu anda. Vi måste födas på nytt och bli som barn för att se himmelriket.  

Jag har själv levt med barn och arbetat med barn nästan hela mitt liv. Jag har haft många samtal med 

barn och ungdomar om livets viktigaste frågor. Ofta har jag tänkt: Jag är äldre och mer erfaren än du. 

Men inte mer mogen. Och när det gäller förmågan att tänka djupt och originellt har jag mycket att 

lära av dig. För jag vill också utvecklas, också andligt.  

Trosbekännelse 

Nog tror jag på Gud som Fadern. Så benämns han ofta i bibeln. Jesus kallar honom så. Jag tror på 

Gud, Fader allsmäktig 

Lika mycket tror jag på Gud som Modern. Mer än någonsin behöver vi en Gudmor. Jag tror på Gud, 

Moder alltomfamnande. 

Men mest tror jag på Gud som Barnet. Gud är ett barn, ett lekande, skapande barn med ögon som 

ser allt. Jag ser en barnslig Gud gråta över all vuxen förstockelse och övermogen förnumstighet. Jag 

tror på Gud, Barnet, livgivaren.  

Låt oss be med Dom Helder Camara:  

Barn, kära lilla barn, 
hjälp mig att väcka 
barnet som slumrar 
djupast inne 
i de allvarsamma 
och alltför stränga 
Amen 


