
Nattvard vid Mässa med små och stora 
                            i Hägerstens församling 
 
En av tankarna med Mässa med små och stora är att människor i alla åldrar 
ska få möjlighet att fira hela gudstjänsten tillsammans. Barn och vuxna kan 
hjälpa varandra att uppleva nya aspekter av gudstjänsten. När barnen är 
med blir stämningen ofta gladare och mindre stel. Men barnen kan också 
känna – och tycka om – den andakt och vördnad som de äldre visar i 
kyrkan.  
 
Enligt vår kyrkas ordning får var och en som är döpt - eller som vill - 
komma till nattvarden.  
 En tid betonade man i vår kyrka trons intellektuella sida mycket starkt, det 
ledde till att man ansåg att nattvarden måste föregås av undervisning, 
konfirmationen gav då tillträde till nattvarden.  
 
Nattvardens mysterium kan man inte ens som vuxen helt förstå, men man 
kan ändå förbereda barnen genom att tala med dem om vad som sker när 
nattvarden firas. Om man är lyhörd och lyssnar till deras frågor och 
funderingar förstår man förhoppningsvis hur mycket man skall säga.  
Man kan berätta att den första nattvarden var en del av en festmåltid. 
Nattvarden är fortfarande en fest tillsammans med Jesus. Jesus själv är med 
när vi firar nattvarden. På brödet, oblaten, finns en bild av honom. Vi tar 
emot honom när vi tar emot bröd och vin. Brödet är en symbol för Jesus 
kropp och vinet/druvjuicen är en symbol för Jesus blod. Nattvarden blir en 
bild för hur Jesus finns inom oss och bygger upp oss till kropp och själ.  
 
Brödet som vi använder är glutenfritt, och vinet vi använder är alkoholfri 
druvjuice. Det är för att ingen skall utestängas från nattvarden på grund av 
allergi eller att man inte tål alkohol.  
 
Du som förälder bör tala med ditt barn hemma i lugn och ro i god tid före 
Mässan med små och stora. Bestäm tillsammans hur barnet skall göra.  
 
 



Det finns olika alternativ hur man kan göra: 
 
 Barnet kan tillsammans med en vuxen, förälder eller annan närstående, gå 
fram och ta emot brödet. Barnet får en egen oblat. Om man vill kan den 
vuxne ta emot ett bröd och dela det och ge en bit åt barnet. Tala gärna om 
för barnet att oblaten inte smakar som vanligt bröd utan mer som ett kex 
eller ett rån, så att de är förberedda på det. Brödet doppar man sen i 
druvjuicen och äter sen upp det genast. (I många församlingar är nattvardsvinet 
starkvin då är det vanligt att föräldrar brukar tycka att det är bäst att barnet endast får 
brödet, andra tycker att man kan doppa brödet lite i vinet, åtminstone de större barnen.)  

 
 Barnet kan tillsammans med en vuxen eller ensam gå fram och ta emot 
välsignelsen. När de kommer fram till prästen visar barnet, genom att lägga 
höger hand på vänster axel, att barnet inte vill ta emot nattvarden, utan bli 
välsignad. Den vuxne kan också viskandes säga till prästen att barnet inte 
ska ta nattvarden, men gärna tar emot välsignelsen om det är svårt med 
rörelsen.  Prästen lägger handen på barnets huvud och ger välsignelsen. 
 
 Barnet kan också sitta kvar på sin plats i kyrkan och se och lära vad som 
sker, och vid ett senare tillfälle när barnet känner sig beredd, gå fram och ta 
emot nattvarden.  
 
Inget alternativ är finare eller bättre an något annat. Det som känns rätt för 
Dig och ditt barn är det som är bäst. 
 
När du och ditt barn talat om nattvarden bestäm då hur barnet skall göra i 
kyrkan. Var tydlig så att barnet inte behöver oroa sig för hur han eller hon 
skall bära sig åt.  
 
Om du har några frågor, ring till oss på tel:  
Mats Johansson, präst, 08-685 30 23  
Maria Wilsson, musiker, 08-685 30 28 
Pelle Olofson, musiker, 08-685 30 38 
Charlotta Larsson, pedagog, 08-685 30 21 
Rebecca Enegård, musik pedagog, 08-685 30 37 
Linn Eriksson, körassistent 
 
Vänliga hälsningar  
Mats Johansson 


