Barn och nattvard

Barn och nattvard
En text för föräldrar och barn att läsa tillsammans

Varför får barn ta emot nattvarden?
Nattvarden är öppen i Svenska kyrkan. Det betyder att alla som är döpta
får komma fram, oavsett ålder. Innan mässan bör varje enskild förälder,
tillsammans med sitt barn, ha bestämt hur de ska delta.
Om de olika sätten att delta kan ni läsa till höger.
Vad är nattvarden?
Hur vi talar om brödet och vinet kan vara svårt att förstå, eftersom ingen
kan förklara det exakt. Det är ett av kyrkans mysterier. Men Jesus vill att
vi ska fira nattvard med varandra, därför gör vi det. Och i kyrkan tycker
vi det är viktigt att vi får vara nära Jesus och låta honom komma nära oss
själva, för att trösta, hjälpa och finnas till för oss.
Kan man göra fel?
Ingen som menar väl kan göra fel när det handlar om nattvarden.
Eftersom det är ett mysterium kan vi bara tro på det som Jesus sagt, men
även den som har svårt att tro eller inte kan berätta om sin tro får vara
med i nattvardens gemenskap. Du kan alltid se hur andra gör när de tar
emot och göra som dem, eller fråga den som delar ut när du kommit fram.

Hur kan man ta emot nattvarden?
Det vanligaste och enklaste är att ta emot brödet i handen och doppa
så mycket eller lite man själv vill i kalken (=bägaren). Därefter stoppar
man brödet direkt i munnen och äter upp det. Detta är ofta att föredra
för de yngre. Om brödet verkar för stort kan föräldern bryta av en lagom
stor bit av sitt bröd och ge till sitt barn.
Vill man kan man ta emot brödet i handen, stoppa brödet i munnen och
sedan dricka från kalken. Den som dricker från kalken får gärna själv
hjälpa till genom att ta tag i kalken.
Nattvarden är alltså något som vi äter upp. Meningen är att nattvarden
verkligen ska bli en del av vår kropp. I respekt gentemot varandra och
det fina i nattvarden så firar vi stillsamt och funderar över vad Gud vill
säga oss.
De riktigt små barnen får gärna delta i nattvardens gemenskap!
Istället för bröd och vin kan prästen be en välsignelse över barnet.
Det är föräldrarna som bestämmer om det är välsignelse eller nattvard
som barnen ska få, och de får gärna hjälpa sina barn att doppa i kalken.
Den som inte vill ta emot nattvarden, gammal som ung, men ändå vill
vara med i gemenskapen är också välkommen fram. Internationellt visar
man detta genom att lägger höger hand på sin egen vänstra axel och då
vet den som delar ut att tillönska en välsignelse istället.
Har du frågor så prata med de som arbetar i kyrkan eller kapellet.
Eftersom vi rör oss kring det största mysteriet så finns det självklart
funderingar och frågor. Om frågorna är viktiga för dig så kom och ställ
dem så ska vi försöka svara så gott vi kan!
Välkommen att fira mässa med oss!
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