
 

PilgrimsBarn och nattvarden 
Till föräldrar/målsman 

Till nattvarden får varje döpt människa komma, 
även den som har svårt att tro eller inte kan klä sin 
tro i ord.  När vi delar brödet i mässan, delar vi 
också tro och hopp med alla kristna i alla tider.  

Måltiden står i centrum i våra liv. Runt bordet 
växer gemenskap fram, både i vardag och när det är 
fest. När vi äter tillsammans delar vi det som är 
viktigt i livet.  Så är det också i kyrkan, det är Gud 
som bjuder in oss till måltid. Det enda som krävs är 
att vi vill komma. I gemenskapen med Gud och 
varandra kan vi hämta kraft, livsmod och hopp. 
 
Alla är välkomna till nattvardsbordet. 
 
Den sista kvällen Jesus var tillsammans med sina lärjungar firade de den judiska 
påskmåltiden, Pesach. Då tog Jesus ett bröd och sa: ”Detta är min kropp, ta och 
ät.” Så skickade han runt en bägare med vin och sa: ”Drick av den alla, det här 
är mitt blod.” I nattvarden ger han sig själv åt oss. Han ger sitt liv för att vi ska 
leva. 

Ingenting, inte ens döden kunde besegra Jesus. Han dog, men blev levande igen. 
Det är därför kyrkan i dag firar påsk. Efter uppståndelsen sände Jesus ut sina 
lärjungar för att berätta om honom. Han sade till dem att döpa och fira nattvard. 
Och så har kyrkan gjort i alla tider. 

Hur går det till?   

De barn som vill, får ta emot bröd och vin. Brödet är glutenfritt och vinet är 
druvjuice/alkoholfritt. När och vid vilken ålder avgör målsman. Små barn går 
till nattvarden med vuxen. Det går bra att ta emot endast brödet. De små barn 
som själva inte frågar efter nattvarden får en välsignelse.  
 
Fråga dem som delar ut nattvarden om du undrar över något kring det praktiska! 
 
Ta kontakt med ansvarig för barnverksamheten eller församlingens präster om 
du vill tala om hur nattvarden går till i just din församling. 
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