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WYBRANE ASPEKTY NUDY RELIGIJNEJ

 Można odnieść wrażenie, że zjawisko religijnej nudy jest lekceważone, 

także w Kościele. Tymczasem jest ono niezwykle groźne 

indywidualnej religijności oraz dla religii w ogóle.

Dlaczego dla wielu jednostek uczestniczenie w życiu religijnym jest 

czymś nudnym? Można tu wymienić szereg czynników: brak rozumienia 

jego sensu i celu, traktowanie życia religijnego jako obo

skojarzenia dotyczące religii i w końcu jak się wydaje czynniki najważniejsze 

- brak atrakcyjności religii, brak związku z potrzebami, pragnieniami i 

marzeniami jednostki oraz brak doświadczeń religijnych.

Można zadać pytanie: dlaczego cz

nudnym? Wiele osób, zwłaszcza młodych, odważnych i twórczych w takiej 

sytuacji porzuca religię. 

U części jednostek, które uczestniczą w życiu religijnym mimo 

doświadczania nudy daje się zidentyfikować mniej lub bardziej świad

motywacje lękowe. W tym kontekście można zaznaczyć rolę lęku przed 

Bogiem oraz rolę indywidualnej religijności jako mechanizmu obronnego.

Można postawić tezę, że

najważniejszym czynnikiem prowadzącym do doświadczania religijnej nudy.
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