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                                                        WSTĘP 
 
 
 
                              Wiele razy pisano na temat kryzysów wiary u młodzieży, ale sam 
problem będzie zawsze aktualny, gdyż to zjawisko jest nieodłączne od wieku dorastania. 
Zmienia się charakter trudności religijnych towarzyszących temu kryzysowi, a także 
zmieniają się uwarunkowania w jakich ten kryzys zachodzi. 
                                    Etap dorastania jest ściśle uwarunkowany jakością rozwoju człowieka 
od życia płodowego poprzez wczesne dzieciństwo i wiek szkoły podstawowej. Odnosi się to 
również do wszystkich warstw rozwojowych, ważnych również dla rozwoju prawidłowej 
religijności. 
                                    Poziom i jakość wczesnodziecięcej religijności zależy przede 
wszystkim od obrazu Boga ukształtowanego od początku rozwoju religijnego, a więc 
praktycznie od wieku poniemowlęcego. Wyobrażenie Boga kształtuje się u dziecka na 
podstawie doświadczeń kontaktu z osobami bliskimi, szczególnie rodzicami. Jeżeli 
środowisko rodzinne jest biologicznie i moralnie zdrowe, to jest większa nadzieja na 
budowanie naturalnie zdrowej religijności. U jej podstaw leży bowiem nie tyle wpajanie 
zachowań, ale właściwe zaspokojenie podstawowych potrzeb psychofizycznych, zwłaszcza 
takich jak potrzeba miłości, bezpieczeństwa czyli tego, co tworzy podstawy zdrowej 
osobowości. Na takim dopiero fundamencie można budować zachowania i postawy 
prowadzące do wytworzenia pojęć i postaw religijnych. 
                                   Na prawidłowy rozwój religijności dziecka składa się wiele czynników 
natury zarówno psychologicznej, jak i społecznej, a zwłaszcza wychowawczej. Dlatego mądre 
wychowanie religijne dziecka polega bardziej na budzeniu uczuć i potrzeb religijnych niż na 
ich zaspokajaniu. Prawidłowe wychowanie religijne jest przecież wychowaniem do 
samodzielności i dorosłości. 
                                   Wejście w okres dorastania jest czasem odchodzenia od świata 
dziecięcych przeżyć, okresem ważnym dla dojrzałości życiowej w wielu płaszczyznach. 
Człowiek na tym etapie życia ma niepowtarzalną szansę wejścia w etap dojrzałej religijności. 
Pełni ona ważną rolę w rozwoju osobowości. Tylko dojrzała religijność może odegrać jakąś 
liczącą się rolę w życiu jednostki. 
                                    Religijność rozwija się na konkretnym podłożu psychologicznym. 
Okres dorastania jest czasem intensywnego rozwoju fizycznego. Najwyraźniej jest to 
widoczne w tzw. skoku pokwitaniowym charakteryzującym się bardzo intensywnymi 
przemianami. Jest to okres ważnych przemian w rozwoju intelektualnym: młody człowiek 
przechodzi od myślenia konkretno - wyobrażeniowego do myślenia hipotetyczno - 
dedukcyjnego. W tym czasie budzi się krytycyzm wobec przekazanego przez dorosłych 
światopoglądu i często zakwestionowanie czy nawet odrzucenie dotychczasowej wizji świata 
i życia. Dochodzi do tego zakwestionowanie autorytetu rodziców, zwłaszcza w dziedzinie 
intelektualnej i zasad życia moralnego. Psychologia zwraca szczególną uwagę na burzliwe 
przemiany rozwoju uczuciowego. Ten burzliwy rozwój nie jest wolny od napięć i konfliktów. 
Jest on jednak etapem niezbędnym dla przejścia w świat dorosłych. 
                                    Przemiany religijności młodych i kryzysy z tym związane łączą się z 
wyżej wymienionymi uwarunkowaniami i aspektami rozwojowych przemian 
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charakterystycznych dla wieku dorastania. Jest to ważny okres dla charakteru późniejszej 
religijności. 
                                      Młodość jest okresem kształtowania się światopoglądu. Wiek 
młodzieńczy charakteryzuje się intensywnym poszukiwaniem sensu własnego życia. 
Młodzież stawia sobie pytania dotyczące sensu własnego życia i życia ludzkiego w ogólności. 
To poszukiwanie prawdy i sensu życia nie jest łatwe, ponieważ młody człowiek napotyka na 
wiele sprzecznych opinii i stanowisk i nie zawsze może poradzić sobie z problemem 
uporządkowania wielu szczegółowych informacji. 
 
                                       Jednostki bardziej zrównoważone łatwiej wejdą w grupę i chętniej 
będą się identyfikować z wiarą swego środowiska. Rzadko się jednak zdarza, aby proces 
dojrzewania religijnego przebiegał spokojnie i bez zakłóceń. 
 
 
 
 
 
              1.  TRUDNOŚCI   I  KRYZYSY  RELIGIJNE  WIEKU  DORASTANIA 
 
 
 
                                       
                                        Przez kryzys religijny Chlewiński rozumie przykry stan poznawczo-
emocjonalny związany z szeroko pojętymi problemami natury religijnej. 
                                        Terminem " trudności religijne" można objąć wszystkie zjawiska, 
jakie zachodzą i występują w rozwoju religijnym jednostki, a które świadczą o tym, że 
przeżywa ona jakieś problemy w tym względzie. 
                                         Problematyka trudności religijnych jest bardzo złożoną sprawą nie 
tylko ze względu na kłopoty terminologiczne, ale szczególnie ze względu na wielką 
różnorodność uwarunkowań, które leżą u podłoża tych trudności. Z trudnościami mamy do 
czynienia przez całe świadome życie tzn. od wieku używania rozumu aż do końca życia. Ich 
nawarstwienie jest charakterystyczne szczególnie dla wieku dorastania. 
                                         Rozwiązanie kryzysu religijnego może pójść w dwu kierunkach: 
wewnętrznej przemiany, czyli nawrócenia i pogłębienia religijności, jak też może 
doprowadzić do odejścia od Boga. 
 
 
 
 
                 2.  NATURA   I   RODZAJE   KRYZYSÓW 
 
 
 
                                          Kryzysy religijne jak i kryzysy życiowe różnią się między sobą ze 
względu na formę w jakiej występują oraz treść, której dotyczą. Uwzględniają one bowiem 
różne elementy życia religijnego. Możemy wyróżnić aspekty dotyczące poszczególnych 
prawd wiary i wyobrażeń religijnych. Patrząc zaś od strony zjawiskowej możemy mówić o 
kryzysie zaufania do Boga, siebie i innych, o kryzysie wiary, autorytetów, wzorców na drodze 
chrześcijańskiego dojrzewania. 
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                                          Wśród problemów trudności religijnych i kryzysów wiary 
współcześnie akcentuje się areligijność nowej cywilizacji i kultury oraz opcję na rzecz 
całkowicie świeckiego stylu życia. Taki kierunek prowadzi do odrzucenia Boga i 
wskazywania na samowystarczalność człowieka. Ten rodzaj trudności dziś narasta i nie 
sprzyja w ogóle rozkwitowi życia religijnego, choć wprost  nie występuje przeciw wierze 
religijnej. Trudności na tle filozoficznym są zjawiskiem o tyle niebezpiecznym, że już u 
podstaw kwestionują obecność Boga. U młodych doszukujących się tożsamości 
światopoglądowej pojawiają frustracje, niechęć i bezcelowe dążenie do nikąd. Sprawy religii 
wydają się wtedy młodym odległe od ich problemów, a Bóg daleki, niesprawdzalny 
metodami nauk przyrodniczych. Chrześcijaństwo jawi się jako rodzaj pewnej ideologii, której 
przyjęcie nie wydaje się być młodym konieczne. Trzeba tu dodać ważny czynnik jakim jest 
niski poziom wiedzy religijnej wielu młodych. Innego rodzaju trudności religijne wynikają z 
doświadczenia życiowego. Chodzi tu zwłaszcza o kłopoty natury osobistej. Ważną kategorię 
tych trudności stanowią doświadczenia kwestionujące pewien model wiary oraz trudności z 
przyjęciem niektórych prawd wiary. Duże znaczenie mogą mieć doświadczenia nakazów i 
zakazów dotyczących życia moralnego. Inną trudnością jest brak właściwego przeżywania 
wiary. Niewielu młodych miało szansę bardziej autentycznego przeżycia Boga  i 
doświadczenia modlitwy. Do tych trudności dochodzi brak autentycznego świadectwa wiary 
katechetów. Wszystko to może prowadzić do odejścia od Chrystusa. 
 
                                Pierre Babin wskazuje na trzy typy kryzysów: 
 
1. jednostki podatne na wpływ środowiska, przeżywające gwałtowniej napór biologicznej 

strony dojrzewania, o inteligencji bardziej refleksyjnej i temperamencie introwertyjnym, 
przeżywają kryzys religijny bardzo gwałtownie, po którym odpadają od wiary religijnej, 
albo wchodzą w życie prawdziwie religijne. Nawrócenie w sensie powrotu do Boga 
pociąga za sobą nowe widzenie świata, nową decyzję moralną, krystalizującą się w 
wyborze zawodu, zawarciu odpowiedniego małżeństwa itp. 

 
2. Większość młodych ludzi przeżywa kryzys religijny mniej widocznie. Słabsza u nich 

witalność, w ich postawie przeważają elementy religii naturalnej, pochodzą ze środowisk 
naturalnie chrześcijańskich. U jednostek tego typu na pierwsze miejsce wysuwa się 
zaangażowanie w konkretne formy życia kościelnego lub też przeciwnie - w formy 
działalności obcej Kościołowi, wskutek czego następuje zajęcie odpowiedniego 
stanowiska wobec religii. 

 
 
3. Trzeci typ to przeżywanie kryzysu z pewnym opóźnieniem. Dla przedstawicieli tej grupy 

religia była elementem drugorzędnym, dopiero jakaś przegrana życiowa postawiła 
problem religijny w całej ostrości. Odpowiedzią na tę sytuację może być bunt przeciw 
życiu i Bogu lub powrót do prawdziwego życia religijnego. 

 
                                 Problem typizacji kryzysów religijnych pojawia się także w polskiej 
literaturze. J. Makselon wymienia cztery typy kryzysów religijnych: 
 
1. dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Jest intensywny i szybko narasta. Przejawia się 

obniżeniem częstotliwości praktyk religijnych oraz wątpliwościami natury dogmatycznej. 
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2. Obserwuje się przede wszystkim obniżenie praktyk religijnych. Młodzież napotyka na 
trudności na drodze modlitwy , zaciera się sens uczestniczenia we Mszy i w innych 
nabożeństwach. Przyczyną jest obniżenie poziomu życia moralnego i sytuacje trudne. 

3. Odznacza się obniżeniem intensywności praktyk religijnych i osłabieniem więzi 
emocjonalnej z Bogiem. Powodem są sytuacje traumatyzujące, zlaicyzowane środowisko 
życia młodych i zaniedbanie praktyk religijnych. 

 
4. Najtrudniejszy jest czwarty rodzaj kryzysu. W jego przejawach kumulują się wszystkie 

główne elementy kryzysu religijnego. Do głównych przyczyn należy frustracja życiem, 
wejście w nowe środowisko. Owocem tego kryzysu mogą być najbardziej skrajne 
postawy i zachowania religijne. 

 
 
 
 
                               Z. Chlewiński wymienia aż osiem grup takich kryzysów: 
 
1. Kryzys związany z przeżywaniem niezgodności pomiędzy prawdami wiary a nauką. 
2. Kryzys agnostyków i sceptyków  -  ludzi o postawach intelektualnych 
3. Kryzys pochodzący z niewłaściwego obrazu Boga 
4. Kryzys o charakterze etycznym  -  pytanie o sens cierpienia, istnienia zła, śmierci, 

niesprawiedliwości... 
5. Kolejny kryzys dotyczy konfliktu między systemem wartości reprezentowanym przez 

religię a postępowaniem człowieka ( rozwody, życie seksualne). Konflikty w zakresie 
życia moralnego. 

6. Kryzys pochodzący ze zmiany środowiska  -  wchodzenie w obojętne lub wrogie religii 
środowisko. 

7. Kryzysy wynikłe z niechęci do praktyk religijnych  -  niezrozumienie praktyk i uciążliwe, 
więc odrzuca się te praktyki. 

8. Kryzysy powołania religijnego występujące u osób duchownych. 
 
 
 
 
                   3.  PRZYCZYNY   I   PRZEJAWY   KRYZYSÓW   RELIGIJNYCH 
 
 
 
                                  
                                   Pierwszą przyczyną kryzysu religijnego jest przyczyna wynikająca z 
podłoża biologiczno - psychologicznego jednostki. Badania nad kryzysem religijnym 
pokazują, iż wielu młodych postrzega często wiarę religijną jako przeszkodę na drodze do 
życia, rozwoju, ponieważ praktykowanie religii , w ich opinii wiąże się z ograniczeniami, 
rygorystycznymi zakazami, szczególnie w zakresie życia seksualnego. 
                                    Dziś natomiast zwraca się szczególną uwagę na przyczyny wynikające 
z uwarunkowań przemian cywilizacyjno - kulturowych. Zwraca się uwagę na wpływ rodzącej 
się nowej cywilizacji, nazywanej często cywilizacją techniczną lub cywilizacją obrazu. 
Efektem rozwijającego się kapitalizmu jest zmiana mentalności ludzi, którą określa się 
mianem mentalności technicznej. 
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                                     W przemianach cywilizacyjnych prowadzących do zmiany 
mentalności młodego pokolenia widzi się więc najczęściej przyczyny przemian w religijności 
młodego pokolenia i źródło poważniejszych jej kryzysów. W zakresie doktryny religijnej 
obserwuje się u młodych zjawisko selekcjonowania prawd wiary i przyjmowania tylko 
niektórych z nich. W dziedzinie zaś praktyk religijnych widać, że nie pociąga młodych 
religijność oderwana od życia. 
                                      Przemiany mentalności prowadzą także do zmiany postawy wobec 
moralności. Młodzież tego czasu uśmierciła wiele tabu poczynając od tabu seksualnego. 
                                      Każda jednostka przeżywająca kryzys religijny jest niepowtarzalną 
indywidualnością dlatego J. Makselon wskazuje na okoliczności wywołujące kryzys. Jako 
najważniejsze wymienia: 
 
- subiektywną ważność problemu lub wydarzenia dla osoby podlegającej kryzysowi. Dla 

kogoś zły przykład osoby wierzącej będzie powodem trudności w wierze lub przeciwnie 
gorliwości. 

- Poziom samooceny i zaufania do siebie. Zaniżona samoocena i brak wiary we własne 
możliwości może powodować częste kryzysy religijne. 

- Ważna jest historia życia, a szczególnie przeżyte porażki, które mogą powodować 
zachwianie pewności i zaburzenia. 

- Typ osobowości. Bardziej wrażliwi i pobudliwi częściej przeżywają kryzysy. 
- Niewłaściwe środowisko. Nastawienie wobec religii - media itp. 
 
                                 W literaturze wskazuje się na przemiany współczesnej rodziny jako 
źródło kryzysów. Również narastająca laicyzacja, która dotyka środowisko młodzieży. 
Przedmiotem troski młodych staje się ich przyszłość, osiągnięcia w szkole, na studiach, 
przygotowanie zawodowe, założenie rodziny, rozwój osobowy, a na dalsze miejsce schodzą 
pytania metafizyczne lub religijne. 
                                  Środowiskiem przyczyniającym się do powstawania trudności i 
kryzysów religijnych może być także środowisko szkolne. Również ono podlega dziś 
znaczącym wpływom laicyzacyjnym. Młodzież pozostaje także pod silnym naciskiem 
massmediów. Oprócz przekazywania treści lansują one często ideologię niechętną religii, 
kreują  postawy obce religii. Mogą być nośnikami antywartości. Stają się przez to 
wielokrotnie źródłem powstawania trudności w wierze. 
                                  Zachwianie równowagi w świecie wartości młodych jest jednym ze 
skutków oddziaływania zlaicyzowanego środowiska. Coraz częściej destrukcyjny wpływ na 
młodych ma przebywanie w areligijnej grupie społecznej. Często jest to grupa rówieśnicza. 
Dla młodych nieważne jest jakie wartości grupa reprezentuje, ważny jest fakt, że tam czują 
się inaczej niż w domu czy w szkole. W tych środowiskach młodzi są zagrożeni nie tylko 
narkomanią, ale i destrukcją życia religijnego. 
                                  Schyłek XX wieku przynosi ze sobą wiele zagrożeń. Nowe prądy 
myślowe odgrywają coraz istotniejszą rolę w powstawaniu kryzysów religijności młodego 
pokolenia. W warunkach kształtowania się ponowoczesnego społeczeństwa wiara nie może 
być tylko sprawą urodzenia czy dziedziczenia kulturowego. Będzie ona przede wszystkim 
wyrazem świadomej i osobistej decyzji, albo nie będzie jej wcale. 
                                  Trzeba zaznaczyć, że nauczanie religijne w małym stopniu 
umożliwiające rozwój wiary osobowej przyczynia się także do powstawania kryzysów 
religijnych. To samo można powiedzieć o takim stylu działania Kościoła lokalnego, który nie 
wciąga młodych do apostolskiej aktywności. W Kościele powinno traktować się młodych 
poważnie i z nimi pracować. Gdyby młodzież postrzegała Kościół jako środowisko przyjazne 
dla siebie, średnia kryzysów religijnych znacząco obniżyłaby się. Problem leży również w 
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powierzchowności wiedzy religijnej młodych, która w konsekwencji prowadzi do 
stwierdzenia:" Chrystus tak, Kościół nie." 
                                   Warto tu jeszcze wskazać na znaczenie oddziaływania takich 
czynników jak niesprawiedliwość struktur społeczno-politycznych współczesnego świata, 
które prowadzą do zatraty nadziei i sensu życia u wielu młodych, a przez to podrywają 
zaufanie do wiary religijnej. 
                                    Trzeba zauważyć, że młodzież współczesna jest wystawiana m.in. na 
oddziaływanie sekt i grup o charakterze parareligijnym, które na dłuższą metę nie rozwiązują 
problemów wiary, ale raczej powodują ich potęgowanie. 
                                     Widzimy więc, że prawidłowy rozwój religijny młodzieży jest 
ważnym problemem. Bardzo ważne są oddziaływania we wczesnym dzieciństwie, znaczącą 
rolę odgrywa kontakt z rodzicami, rówieśnikami i wychowawcami. Jeżeli kontakty te są 
prawidłowe, młodzież łatwiej będzie rozwiązywać trudności w wierze. 
 
 
 
 
                                                             ZAKOŃCZENIE  
 
 
 
                                        Młodzież współczesna narażona jest na różnego rodzaju kryzysy, a 
przede wszystkim na kryzysy religijne. Jak wyżej wskazaliśmy, żeby je zniwelować, 
potrzebny jest prawidłowy rozwój człowieka od samego urodzenia. Z racji wielu kryzysów w 
każdej dziedzinie życia, w większości przypadków młody człowiek nie jest prawidłowo 
uformowany i w wieku dorastania dochodzi do głębokich kryzysów , w tym religijnych. 
                                        Aby pomóc młodemu człowiekowi Kościół powinien z tą młodzieżą 
współpracować i traktować ją poważnie. Jest to wielkie zadanie dla nauczycieli religii, choć 
brzemienne w ogromne trudności. Nauczyciel religii przebywa z uczniem dwie godziny 
tygodniowo. To stanowczo za mało, by zdobyć jego zaufanie i nawiązać odpowiedni kontakt 
emocjonalny. Młodzież w miastach uczy się do późnych godzin popołudniowych, ma różne 
zajęcia pozalekcyjne i trudno jej znaleźć czas na spotkania przy parafii, a przecież tylko tam, 
można stworzyć bardziej rodzinną atmosferę, sprzyjającą wzajemnemu poznaniu i zaufaniu. 
Katecheza w szkole zawsze posiada wymogi lekcji i to nie sprzyja otwieraniu się młodzieży 
na słowo Boga, na słowo nauczyciela. 
                                        Jeżeli jednak jest mało spotkań przyparafialnych, trzeba z całą 
odpowiedzialnością w ciągu tych dwu godzin tygodniowo stwarzać taką atmosferę, by uczeń 
poczuł się lepiej, bardziej komfortowo, mógł zaufać nauczycielowi i zwierzyć się ze swoich 
trosk i kłopotów. 
                                        W swej pracy katechetycznej staram się traktować młodych jak 
przyjaciół. Nie wszyscy do tego dorośli, jedni potrzebują więcej czasu, drudzy mniej, ale z 
czasem otwierają się i próbują nawiązać bliższy kontakt. Chodzi wciąż o tę prawidłową 
formację. Ktoś powiedział:" do 5 lat wychowuj dziecko jak księcia, od 5 do 15 lat jako 
niewolnika, a od 15 jako przyjaciela." Jest tu ziarno prawdy. Właśnie dlatego, że dziecko nie 
ma prawidłowej formacji, nie można go w Gimnazjum traktować w pełni jako przyjaciela. I 
wtedy ze strony młodych jest płacz, krzyk itp. 
                                         W swej mentalności chcieliby osiągnąć wszystko bez wysiłku. 
Trzeba wielkiej cierpliwości ze strony nauczyciela, by nauczyć ich, że tylko solidną pracą, 
wyrzeczeniem mogą osiągnąć wiele w życiu, mogą dojść do sukcesu. " Płaczą, krzyczą", gdy 
nakłada się im obowiązki, ale są otwarci, potrzebują wciąż kogoś, kto się nimi zajmie. Mówią 



 9 

o wszystkim, to jest już duży sukces: narzekają na brak czasu rodziców, na niezrozumienie 
przez dorosłych w efekcie czego szukają poczucia bezpieczeństwa tam, gdzie nie powinni ( 
narkotyki, seks, sekty itp.). 
 
 
 
 
                                         Trudno im zrozumieć prawdę o miłości Boga do człowieka, gdyż 
nie doświadczają miłości i zainteresowania ze strony rodziców, wychowawców i w ogóle 
dorosłych. 
                                         Młodzież jest dobra, ale potrzebuje ukierunkowania. Gdybyśmy my 
dorośli umieli ją kochać i rozumieć tak jak Jan Paweł II, poświęcać Jej czas tak jak On to 
czynił w latach swej młodości, poziom kryzysu religijnego na pewno obniżyłby się 
zdecydowanie, a Kościół stałby się dla młodych miejscem dobrych i oczekiwanych przez nich 
spotkań, prawdziwej miłości i poczucia bezpieczeństwa w tym tak trudnym dziś 
zlaicyzowanym świecie. 
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