Ποια πρέπει να είναι η προετοιμαςία τησ Θείασ Κοινωνίασ για
παιδιά έωσ και 12 ετών;
Κατ' αρχόν πρϋπει να τονύςουμε ότι εύναι αρχαιότατοσ θεςμόσ
τησ Εκκληςύασ μασ η ςυμμετοχό και των παιδιών ςτη Θεύα Κοινωνύα,
από τησ ημϋρασ τησ Βαπτύςεώσ τουσ, όπωσ αποδεικνύεται και από
την Εκκληςιαςτικό γραμματεύα των πρώτων αιώνων. Αξύζει να
παραθϋςουμε την ςχετικό αναφορϊ των Αποςτολικών Διαταγών για
την Θεύα Κοινωνύα των νηπύων και των παιδιών.«Και μετϊ τούτο
μεταλαμβανϋτω ο επύςκοποσ, ϋπειτα οι πρεςβύτεροι και οι διϊκονοι
και οι υποδιϊκονοι και οι αναγνώςται και οι ψϊλται και οι αςκηταύ και
εν ταισ γυναιξύν αι διϊκονοι και αι παρθϋνοι και αι χόραι, εύτα τα
παιδύα και τότε πασ ολκόσ κατϊ ταξιν μετϊ αιδούσ και ευλαβεύασ ϊνευ
θορύβου» (ΒΕΠ, τόμ. 2, VIII, 14, 158).
Τον πρώτο λόγο περύ τησ νηςτεύασ και προετοιμαςύασ των
παιδιών για την Θεύα Κοινωνύα βϋβαια την ϋχει ο πνευματικόσ τουσ
Πατϋρασ. Αυτόσ γνωρύζει την ψυχικό και πνευματικό τουσ
κατϊςταςη, την δεκτικότητα και αντοχό ενόσ παιδιού το οπούο και
εξομολογεύ. Σε αυτόν πρωτύςτωσ πρϋπει να απευθύνονται οι γονεύσ
για την προετοιμαςύα των παιδιών τουσ.
Αξύζει εδώ να τονύςουμε ότι νηςτεύα για τα παιδιϊ, και για όλουσ
μασ, δεν εύναι μόνο η αποχό από τροφϋσ αλλϊ κατϊ βϊςη η
εγκρϊτεια, γι’ αυτό όποιοσ νηςτεύει χωρύσ να εγκρατεύεται εύναι
ϊςκοπο από πνευματικόσ πλευρϊσ. Κατϊ ςυνϋπεια πρϋπει από πολύ
νωρύσ να μϊθουμε ςε ϋνα παιδύ να εγκρτατεύεται και από τροφϋσ
(όχι βϋβαια αυςτηρϊ) αλλϊ και από τα θϋλω του. Π.χ. να το μϊθουμε
να μπορεύ να αναβϊλει ϋςτω και για λύγο μια επιθυμύα του, που

ςυνόθωσ θϋλει να ικανοποιόςει εδώ και τώρα. Αυτό πρϋπει να το
ϋχουν υπόψη οι γονεύσ από πολύ νωρύσ και να το εμπνεύςουν ςτο
παιδύ με τϋχνη και όχι με καταναγκαςμό.
Μεγϊλη αξύα ϋχει για τα παιδιϊ και ο παραδειγματιςμόσ. Όταν το
παιδύ θα δει τουσ γονεύσ του να νηςτεύουν και τουσ ρωτόςει γιατύ το
κϊνουν, εκεύνοι θα του δώςουν να καταλϊβει το νόημα τησ νηςτεύασ
με απλϊ λόγια και ϋτςι θα θελόςει και το παιδύ να τουσ μιμηθεύ για να
δεύξει ότι και αυτό μεγϊλωςε.

