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Den svenska opinionen är kluven. En entreprenörsanda är i växande samtidigt som man gärna överlåter
samhället åt staten. Många vill behålla välfärdsstaten men få är beredda att själva bidra med något.
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Talang

gråt och tandagnisslan för den

Jesus förstår talangen som ett

De som för fram tanken att alla

slöe som bara grävde ner sitt pund

investeringskapital från gud som

inte är lika begåvade och att olika

i jorden.
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begåvning får konsekvenser i vår
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och
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Varför är olika förutsättningar i

Vad Jesus egentligen säger är:

tatet vara detsamma oberoende av
egna insatser. Här glider "ha det

livet en så het potatis just hos

Gör det bästa av de förutsätt-
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precis .
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ditt liv och din förmåga så att du
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Historien slutar med beröm för

möjlighet som går i stöpet. l så

det inte på talang.

den gode och trogne tjänaren som

fall kan du gott sitta "i mörkret

resultatjämlikhet.

därute --- gråta och skära tänder" .

servicejobb så ska alla ha det.

och

gjorde

det
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ifrån
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dubblade sitt kapital,
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för-

men med

(Matt 25 :14-30)
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Här har vi

Ska några ha
Helena Riviere
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