
1. Az ön véleménye szerint mi az élet célja?
Nincsen célja
A szexuális beteljesedés
Szerelem
Egyéni lelki célok megvaló-
sítása
A környezetünk megvédése
Isten imádása és szolgálata

Személyes célok megvaló-
sítása
Hogy jól érezzük magunkat
Pénzt keresni
Szociális és politikai célok 
megvalósítása

Olyan állást találni, amivel 
meg vagyunk elégedve
Mások szolgálata
Az emberiség javára tenni
Barátság
Nem tudom

2. Mennyire fontos önnek az élet lelki dimenziója?
 Nagyon  Meglehetősen  Nem fontos  Nincs is olyan  Nem tudom

3. Ön szerint mi történik azzal, aki meghal?
A Menny vagy a 
Pokol várja
Reinkarnáció vár rá

Mindenki a Menny-
be kerül
Semmi

Tisztítótűz várja
Egy újabb lelki 
síkon él tovább

Nem tudom
Egyéb:...........................
........................................

4. Mit gondol a Bibliáról?
Már nem érvényes
Történeti érdekesség gel 
bíró, ám megbíz hatatlan 
dokumentum

Fontos vallási szöveg
Mítosz/Mese
Isten üzenete az embereknek
Erkölcsi útmutatás

Egy jó történet
Nem tudom
Egyéb:......................................
....................................................

5. Kinek/minek a hatására jutott erre a következtetésre?
A családom
A média
Lelki megtapasztalás
Saját magam utánajártam

Iskolai tanulmányaim
Tapasztalataim az életem 
során
Vallási szövegek

A barátaim
Nem tudom
Egyéb:......................................
...................................................

6. Mit gondol Krisztusról?
Nem létezett
Megtévesztés 
áldozata volt

Próféta
Jó ember
Csaló

Erkölcsi tanító
Politikai szereplő
Isten emberi formában

Mitikus alak
Nem tudom
Egyéb:........................

7. Kinek/minek a hatására jutott erre a következtetésre?
A családom
A média
Lelki megtapasztalás
Saját magam utánajártam

Iskolai tanulmányaim
Tapasztalataim az életem 
során
Vallási szövegek

A barátaim
Nem tudom
Egyéb:......................................
...................................................

8. Ha feltehetne egyetlen kérdést Istennek, tudva, hogy választ is kap rá, mi lenne az?

Köszönjük, hogy szánt időt a kérdőív kitöltésére. 
Egy rövid ismertetőt is kiosztunk a keresztyén hitről. Szeretne-e egyet?
 Igen      Nem

Szervezünk egy Kereszt-kérdések című sorozatot. Bármilyen kérdést fel lehet tenni – oldott, barátsá-
gos környezetben. Nem kérjük, hogy imádkozzon, énekeljen, felolvasson, vagy egyéb ehhez hason-
lót, és ha nem tetszik, s úgy dönt, hogy nem akar többet jönni közénk, ígérjük, hogy nem fogunk a 
nyakára járni!

Szívesen részt venne-e egy ilyen sorozaton?
 Igen      Nem

Ha igen, kérjük, adja meg telefonszámát, vagy e-mail címét, amin elérhetjük.


