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Gyakran előfordul, hogy a szoron-

gó gyermek szülei is szoronganak, ha 
másért nem, akkor amiatt, hogy vajon 
mi lesz a gyermekkel. A helyzetet az 
teszi bonyolultabbá, hogy a szülők szo-
rongása a gyermek irányába is hat, az 
pedig egyszerű tudatalatti segítő szán-
dékkal veszi át szülei gondját. A szülők 
viszont, mivel több tapasztlattal rendel-
keznek, képesek elsajátítani olyan tech-
nikákat, amelyekkel a gyermeken is 
tudnak segíteni. Somfalvi Edit teoló-
giai megközelítésből kíván segítséget 
nyújtani e gyakori jelenség orvoslásá-
hoz, és arra keresi a választ, hogy le-
het-e bibliai történetekkel oldani a 
gyermekkori szorongást. A felvetett 
kérdéskört teológiai, elméleti és gya-
korlati szemszögből vizsgálja, és a 
szakember, a nevelő, az oktató mel-
lett a laikus szülő is élvezettel olvas-
hatja ezt a könyvet, mivel annak ele-
jén adekvát szótárral segít megérteni a 
kevésbé ismert vagy ismeretlen szak-
fogalmakat. 

Az első fejezetben a történetmon-
dás kérdéskörével mint a közösségi lét 
és kommunikáció egyik formájával is-
merkedhetünk meg. Somfalvi Edit 
hét alpontban vezeti rá az olvasót a 
narratív teológia és a narratív pszicho-
lógia határán megragadható történet-
mondás teológiai megalapozására. 
Bebizonyítja, hogy Isten megvalósuló 
akarata és az ő emberrel folytatott 

kommunikációjának eszköze is tör-
ténet, és arra keresi a választ, hogy 
miként teremt kapcsolatot Isten az 
emberrel, és hogyan tudja megértetni 
magát vele? Ismerteti a korábbi kuta-
tások eredményeit ebben a témában, 
végül pedig megállapítja: Isten ma-
gával a bibliai történettel jelzi kom-
munikációs szándékát, ennek pedig a 
kép a csatornája (25. old.). „Vigyázni 
kell azonban arra, hogy milyen em-
berképet alakíthatunk ki magunkban, 
mert létezhet megbetegítő, szorongást 
okozó istenkép is.” (26. old.) A törté-
netmondást úgy értékeli, mint amely 



314 VARIA 

lehetőség arra, hogy az ember kapcso-
latban legyen Istennel, megértse az ő 
akaratát, ugyanakkor szimbolikus cse-
lekedet is (34. old.). 

A nagyobb terjedelmű második fe-
jezetben a szerző tizennégy alfejezetes 
elméleti áttekintést nyújt a szorongás-
ról. Ismerteti a teológiai, pszichológiai 
és lelkigondozói alapfogalmakat, majd 
leírja a kisgyermek kríziseinek fejlődé-
si szakaszait, különös tekintettel a ne-
mek szerinti szorongásos zavarok elő-
fordulására. Bemutatja a gyermekkori 
szorongások fajtáit: a szeparációs szo-
rongást, a teljesítménykényszert, a ge-
neralizált szorongást, a pánikbetegsé-
get, a fóbiákat, valamint a kényszeres 
szorongásokat. A felsorolt típusok rész-
letes, plasztikus, gyakorlatias bemutatá-
sát követően a szerző a következmé-
nyekre mutat: „A szorongás nem marad 
elszigetelt a személyiségen belül, ha-
nem az érzeteken túl a lelki folyama-
tokra is hat, és belőle más lelki kép-
ződmények is kialakulnak.” (76. old.) 

A szorongástípusok bemutatása után 
izgalmas fejezet következik a szoron-
gásoldás hatástalan, illetve hatékony 
módozatairól. Az eljárások részletes is-
mertetésében hangsúlyos a szerző azon 
megállapítása, hogy meglehetősen vé-
kony szál választja el a beszűkítő és a 
készségeket kifejlesztő szorongást. Ezért 
szükséges, hogy a segítő nevelő vagy 
szülő gondosan figyelje a gyermek vi-
selkedését, mert csak így ismerheti fel, 
hogy a gyermek éppen melyik szoron-
gást éli át. Csak ezt követően képes 
csökkenteni a beszűkítő szorongást, il-
letve megtartani a facilitálót (90. old.). 

Somfalvi Edit választ keres egy olyan 
kérdésre is, amely fontos a hívő em-
ber számára is: hogyan lehet a hit és 

a szorongás pozitív kapcsolatban egy-
mással? Abból indul ki, hogy a ka-
rakterjegyek velünk születettek, és ezek 
már gyermekkorban utalnak arra a szo-
rongásformára, amely egyébként már 
a gyermek személyiségére is jellemző. 
Ezt követően bemutatja a szkizoid, 
a depressziós, a kényszeres és a hisz-
térikus karakterjegyek szorongásjel-
lemzőit, a hozzájuk rendelhető oldó 
és gyógyító bibliai történeteket, s így 
rávilágít arra, hogy a bibliai esemé-
nyek elbeszélései mennyiben segít-
hetik a személyt a maga szorongásá-
nak felismerésében, beismerésében 
és feloldásában. A fejezet elején fel-
tett kérdésre egyértelmű a válasz: 
„Igen, a hit és a belőle fakadó Isten-
bizalom, önbizalom és a felebarát felé 
irányuló bizalom mind-mind segítik a 
szorongó embert, gyermeket, hogy fel-
dolgozza, elviselje vagy akár feloldja a 
szorongást.” (109. old.) 

A könyv harmadik fejezete a gya-
korlati lehetőségekre irányul, és a szo-
rongás oldásában használt kommuni-
kációs módszerek alkalmazhatóságát 
mutatja be: a kapcsolatba lépést, az el-
beszélést mint szorongást oldó eljárást, 
majd rátér a bibliai történetek alkalma-
zására. A bibliai történetek a kollektív 
emlékezet részei, illetve lehetnek a gyer-
mek személyes élettörténetének részei, 
amennyiben vannak közös kapcsoló-
pontok közte és a bibliai történet kö-
zött. Ezen a helyen kap szerepet a bib-
lioterápia és a bibliaterápia. A mód-
szer egyidős az emberiséggel, manapság 
viszont már tudományosan megalapo-
zott gyógymód lett. Ennek lényege tá-
rul fel az érdeklődő olvasó előtt. 

A könyv gyakorlati résszel zárul. Eb-
ben a szerző az előbbi fejezetben meg-
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fogalmazott hipotézist ellenőrzi le kér-
dőív segítségével. A kiértékelés során 
bebizonyosodik, hogy a hipotézis meg-
állja a helyét: a bibliai történetek képe-
sek oldani a gyermekkori szorongást. 
A szerző pedig arra biztatja az olvasó-
kat, hogy próbálják ki e módszert: ke-
keressék meg a megfelelő bibliai törté-
neteket különböző szorongástípusok és 
szorongásformák oldására. 

A szerző végkövetkeztetése az, hogy 
a szorongásos zavarok kezelésének 
sosem lehet csupán egyetlen módja. 
A történetmondás – ezen belül speciá-

lisan a bibliai történet – a belső képal-
kotás mobilizálása által oldhatja a gyer-
mekkori szorongást. 

Somfalvi Edit olvasmányos, közért-
hető stílusban írt könyve praktikus út-
mutató kíván lenni a szülők és neve-
lők számára, hogy felismerjenek néhány 
lehetséges rámutató jelet, vagy éppen 
megnyugvást leljenek egy-egy gyermek-
kori szorongásból adódó problémára. 

Örömmel javaslom a könyvet az ok-
tatóknak, a lelkészeknek, a vallástaná-
roknak és szülőknek is. 

Lukács Olga 
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A bibliai tartalmak közvetítése még 

a kommunikációs csatornák kínálta 
lehetőségek rohamos növekedése elle-
nére is egyre nagyobb gondot jelent, 
és egyre nagyobb körültekintést kíván. 
Elrettentő példaként szokták emle-
getni azokat németországi bibliaki-
adásokat, illetve parafrázisokat, ame-
lyek a szöveget a célcsoport kulturális 
közegére alkalmazzák, azoknak nyelvi 
regiszteréhez szabva mesélik újra  
a Szentírás történeteit. Ilyen például  
a focista Biblia (Fußball-Bibel, Gerth 
Medien, 2016), amely a sportvilág ki-
emelkedő alakjainak bizonyságtételei-
vel és lendületes nyelvezetű fordítás-
sal próbálja meg közel hozni a foci 
iránt érdeklődők számára az evangéli-
umot. Még több kritika érte a Volx-
bibel (Volxbibel-Verlag 2005) címet 
viselő Bibliát, amely fiatalokat céloz 
meg, és sok helyen argót, zsargont 


