
VAL FÖR LIVET VAL FÖR LIVET

DITT VIKTIGASTE VALDITT VIKTIGASTE VAL

1. Jesus, snickare, Nasaret.
2. Muhammad, köpman, Mekka.
3. Buddha, prins, Lumbini.
4. Richard Dawkins, biolog, Oxford.
5. Vet ej.

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill 
ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan 

kandidat än dem som står nedan.
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Våra liv är fyllda av valmöjligheter. Man ska välja utbildning, partner, 
karriär, yoghurtsmak… men vilket val är viktigast? Vi har alla en 
världsbild som formar allt vi gör, som skänker oss mening… eller 
tomhet. Hur medvetna är vi om vår världsbild? Vem är det egentligen vi 
följer? Har vi ens valt, eller tänker vi bara som vi har blivit tillsagda?

Vi som har gjort den här ”valsedeln” tror inte att vi kan förtjäna oss till 
himlen eller att våld är acceptabelt, som Muhammad lärde. Vi tror inte 
att livets mening är att utslockna genom att sluta känna njutning och 
kärlek, som Buddha lärde. Vi tror inte att döden är slutet och att våra 
moraliska övertygelser om rätt och fel är slumpmässiga inbillningar, som 
Richard Dawkins lär.

Vi väljer nummer 1 på listan, Jesus. Vi har mött honom och vet att han 
är precis lika underbar som de första lärjungarna hävdade.

Vad väljer du?
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