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SKALL BARNEN DELTA I NATTVARDSFIRANDET?
I  Sverige på 1800-talet  frade man nattvard för att  man var svensk,  inte för att  man var
kristen. Detta reagerade många mot, detta var en av anledningarna till att frikyrkan startade
– man bildade församlingar där endast troende fck delta i nattvardsfrandet. I baptistiska
församlingar  fck  endast  troendedöpta  delta  i  nattvardsfrandet.  Mycket  har  förändrats
sedan dess. Men frågan kvarstår: I vilken ordning skall tro, nattvard och dop förekomma?
Man tänker olika i olika kyrkor:

• dop – nattvard – tro (Ortodoxa kyrkor, dagens Svenska Kyrka)

• dop – tro – nattvard (Katolska, Svenska Kyrkan förr i tiden)

• tro – dop – nattvard (Baptister förr)

• tro – nattvard – dop (Ryttargårdskyrkan idag)

Vad säger Bibeln? Vi menar att Bibeln säger att tron måste föregå dopet, men vi tror inte att
dopet måste föregå nattvarden. Läs Apg 2:41-47, barnen borde varit med och deltagit när de
bröt brödet i hemmen.

Men tänk om barnen låter för mycket?  Det är  bara bra,  nattvard skall  fras  med glädje,
eftersom det är en tacksägelsemåltid (läs Apg 2:46,  Matt  26:26).  Vi  minns inte bara Jesu
lidande, utan hela hans liv och vi tackar Gud för att han gett oss Jesus Kristus. Låt barnen få
delta successivt  i  nattvarden.  Vi  tvingar inte barnen att  gå fram och vi  nekar inte heller
barnen att få delta i Jesu festmåltid.

• I  vilken  ordning  har  du  själv  tagit  emot  tron,  dopet  och  nattvarden?  Vad  är  din
erfarenhet – hur verkar Gud?

• Hur kan vårt nattvardsfrande bli mer glädjefullt?

• Varför gör vi alltid ”roliga saker” när barnen är med – varför har vi så svårt att dela
heliga ögonblick med barnen? Hur kan vi bli bättre på det?

• Läs Mark 10:13-15 – vad menar Jesus?

/Eleonore Gustafsson

Lyssna på Eleonores predikan:

http://www.ryttargardskyrkan.se/assets/Ryttargardskyrkan-2012-03-04.mp3 (16 MB)
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FÅR BARN TA EMOT NATTVARDEN?
Får barn ta emot nattvarden? Vi  i  pastorsteamet tror att  svaret  på den frågan är ja!  Därför
kommer vi prova att ha med barnen med när vi frar nattvard på söndag, vanligtvis brukar de ha
en egen samling under nattvarden och inte delta tillsammans med de vuxna. För två veckor sedan
delade vi ut detta brev till alla föräldrar som har barn i Löfteslandet (vår söndagsskola).

HEJ ALLA FÖRÄLDRAR!
Den 4 mars kommer temat för gudstjänsten vara NATTVARDEN. Barnen kommer vara med
på  hela  gudstjänsten  förutom  under  predikan,  då  kommer  de  ha  en  egen  samling  om
nattvardens innebörd. För att ni som familj skall vara förberedda på detta delar vi ut detta
brev.

I Svenska Kyrkan får den som är döpt ta emot nattvarden, oavsett ålder. Det är länge sedan
man  avskafade  regeln  om  att  man  först  måste  vara  konfrmerad  för  att  delta  i
nattvardsfrandet.  Vem  får  då  delta  i  nattvardsfrandet  i  en  baptistisk  församling  (som
Ryttargårdskyrkan är)? Förr frade man bara nattvard vid så kallade församlingsmöten där
bara medlemmar fck närvara, endast den som var döpt fck ta emot nattvarden. Men sedan
länge har detta förändrats. Numera säger vi i inbjudan till nattvarden att den som ”vill ha
med Jesus att göra är välkommen fram”. Vi menar att detta även gäller barnen!

MEN TÄNK OM DE INTE FÖRSTÅR VAD DE GÖR?
Varken barn eller vuxna förstår till fullo nattvardens innebörd. Vad menade Jesus egentligen
när han sa ”detta är min kropp”? Det vi kan förstå är att vi genom att ta emot brödet och
vinet säger till Jesus ”jag vill ta emot dig”. Om barnen vill delta i nattvarden så bör de få göra
det, sedan får förståelsen växa med tiden. Om Guds rike på ett speciellt sätt tillhör barnen,
varför skulle de då inte få delta i den måltid som symboliserar festen i Guds rike? Om Jesus
sa ”låt barnen komma till mig”, varför skulle vi då hindra barnen från att delta i nattvarden
om de vill?

MEN TÄNK OM DE INTE VILL?
Nattvarden måste få vara  något  som man får  tid  att  vänja sig  vid,  låt  barnen få  delta i
frandet  i  sin  egen takt.  Kanske  vill  de  bara  få  stå  tillsammans med  dig  som  förälder  i
nattvardskön, kanske vill de bara ta emot brödet och inte vinet. Vill de delta får de delta, vill
de inte delta fnns det fler tillfällen framöver, var lugn.

MEN TÄNK OM DE LÅTER FÖR MYCKET?
I  Sverige har  nattvarden under historiens gång varit  en allvarlig  och ödesmättad måltid,
nattvarden skulle ske i stillhet och i ordning. Tidigt i kyrkan började man kalla nattvarden för
eukaristin som på grekiska betyder ”tacksägelsen”. Nattvarden är en tacksägelsemåltid där



2012-03-04

man FIRAR att Gud gett oss liv. Vi tror att vi behöver upptäcka glädjen i nattvardsfrandet och
här tror vi att barnen kan visa oss vuxna hur det egentligen bör gå till. Vi kommer att ta upp
detta i predikan den 4 mars.

Vi ville att du som förälder skulle få veta detta i förväg så att ni inom familjen får chans att
samtala om nattvarden hemma innan gudstjänsten. Läs gärna ur Barnens Bibel tillsammans
inför gudstjänsten,  läs gärna själv från Matt 26:30-25 och reflektera över vad nattvarden
betyder  för  dig.  Under  predikan  den  4  mars  kommer  barnen  ha  en  egen  samling
tillsammans med löfteslandsledarna där de  kommer tala  om nattvardens  innebörd.  När
sedan barnen kommer tillbaks till  gudstjänsten vill  vi  att  barn  under  10 år  går  fram till
nattvarden i sällskap med en vuxen.

Låt oss göra detta på prov! Har du frågor – tveka inte att höra av dig!

/Pastorsteamet: Fredrik Lignell, Eleonore Gustafsson, Johanna Elander, Sofa Bengtsson


