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Η περίπτωση ενός παιδιού που αρνείται να πάει στην εκκλησία ή να κοινωνήσει δεν είναι σπάνια.
Οι λόγοι γι’ αυτή την άρνηση μπορεί να είναι πολλοί. Μπορεί να έχει τρομάξει κάποτε από τον
παπά ή ακόμη και να μην του αρέσει η γεύση της Θείας Κοινωνίας.
Στηνπερίπτωση που ένα μικρό παιδί αρνείται να κοινωνήσει μπορεί απλά να αναστατώνεται από
το τυπικό της λειτουργίας. Ίσως βοηθήσει αν του εξηγήσουμε περισσότερο τι συμβαίνει και
κάνουμε στο σπίτι μια αναπαράσταση της όλης διαδικασίας ώστε εκείνη τη στιγμή να νιώθει
μεγαλύτερη ασφάλεια γνωρίζοντας τι ακριβώς θα συμβεί. Αν το παιδί είναι μεγαλύτερο μπορούμε
να κανονίσουμε να πάμε στην εκκλησία μαζί με την οικογένεια ενός φίλου του που πρόκειται να
κοινωνήσει.
Είναι "υποχρεωτικό” να κοινωνήσει το παιδί το Πάσχα;
Η απάντηση των ειδικών είναι σαφής: Δεν είναι υποχρεωτικό να κοινωνήσει το παιδί το
Πάσχα, ακόμη κι αν στην οικογένειά μας τηρούμε τη νηστεία και τα υπόλοιπα μέλη κοινωνούν.

Όπωςεπισημαίνει η ψυχοθεραπεύτρια Μαρίλη Ανδριοπούλου, μπορούμε να συζητήσουμε τις
αντιδράσεις ή τις αντιρρήσεις του παιδιού μας σχετικά με τη Θεία Κοινωνία, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν είναι καλό να την επιβάλουμε.
"Αν η αντίδραση του παιδιού εξακολουθεί να είναι έντονη υποχωρούμε, επισημαίνοντάς του πως
αν αλλάξει μεγαλώνοντας άποψη, μπορεί να κοινωνήσει τότε. Επιπλέον, αν το παιδί αρνείται να
κοινωνήσει είναι σημαντικό να αποφύγουμε τις απειλές όπως "θα χάσεις την εύνοια και την ευλογία
του Θεού" και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε και με τους γύρω μας, π.χ. τη γιαγιά
και τον παππού, που μπορεί να ενοχληθούν με το παιδί και με τη δική μας, ανεκτική, στάση”.
Αντίστοιχα, όταν το παιδί πηγαίνει με το σχολείο στην εκκλησία, είναι καλό να συζητήσουμε με τη
δασκάλα ή το δάσκαλο – αν αντιληφθούμε πως ενοχλείται από την αντίδραση του παιδιού μας,
εξηγώντας της πως είμαστε ενήμεροι και συμφωνούμε με το παιδί. "Με αυτό τον τρόπο
θωρακίζουμε το παιδί μας απέναντι στη συμπεριφορά τρίτων προσώπων, όπως ο δάσκαλος ή ο
καθηγητής, που έχουν επιρροή επάνω του”, συμπληρώνει η ειδικός.
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