
Hva er mine talenter? 
Hva er våre talenter?

Innspill til
Temagudstjeneste 23. okt. 2022

Matt 25,14-30

Ressurser:
Use Your Talents samtalehefte
Lignelsen om talentene (tekstarbeid)
Brosjyre om Use Your Talents
Bibelressurser (UYT-tankegangen)
Ressurskartlegging i menigheten
Fem brød og to fisker (samtaleopplegg)
Filmsnutt m/Helge Gaard (NMS og UYT)

Use Your 
Talents
er ikke primært et
redskap for å løse 
oppgaver vi vil ha løst, 
men til å sette 
mennesker fri så de ser 
at de kan gjøre noe for 
seg og sitt fellesskap.
Det løfter mennesker 
opp, fører mennesker 
sammen og får dem til 
å se muligheter der de 
før ikke så annet enn 
hinder. De tar i bruk 
talentene sine og
løser oppgaver på 
nye og uante 
måter.

Spørsmål
• Hvem kan vi invitere med i 

planlegging av gudstjenesten?
• Hva har vi i vår menighet som 

vi kan spille på lag med?
• Hvilke relasjoner har vi?
• Er det noen vi kan utfordre til å 

dele noe?
• Hvordan kan vi synliggjøre 

mangfoldet?
• Hva vil Gud vise oss?
• Kan vi koble til menighetens 

misjonsavtale?
• Skal vi ha bønnevandring?
• Skal vi ha kirkekaffe? Kan vi

gjøre noe i den forbindelse?
• Skal vi utfordre alle til å skrive 

opp ett talent på en Post-it lapp 
og henge den opp på en 
bestemt vegg?

• Hvordan kan vi best oppmuntre 
alle i menigheten til å se hva vi 
har som enkeltpersoner og hva 
vi har som fellesskap?

• Kan vi lære noe av hva vi har 
lykkes med tidligere?

• 1+1=3 Hva kan vi få til 
sammen?

Hva?
Hva kan vi gjøre med det vi har, 
her og nå? Involvere mennesker, 

bruke talenter, tjene kirken, 
familiene og nabolaget.

Mer fart og glede?!

Hvorfor?
Menigheten er en del av en 
verdensvid kirke. 
Kirkens oppdrag er helhetlig og det 
er Guds misjon.
Vi vil formidle evangeliet i ord og 
handling med omsorg for hele 
mennesket og skaperverket. Vil vi 
være kirke for de som kommer til 
kirken og også for de som ikke 
kommer. Hvordan kan det se ut? 
Hvordan kan vi “bryte opp” 
evangeliet for å vise hvem Jesus er?

Lignelsen om talentene forteller at alle har 
noe å bidra med! Alle kan utrette noe, og 
Gud har forventning til oss alle. Det gjør 

oss myndige, ansvarlige og betydningsfulle.

«Du skal elske 
Herren din 
Gud... og din 
neste som deg 
selv.»

Lukas 10,27
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