PRZEDMOWA
Zmiana punktu widzenia, nawet niewielka, może mieć kolosalne
znaczenie dla współczesnych chrześcijan i kościołów. Posłużę się ilustracją, która pozwoli nam to lepiej zrozumieć.
Na terenie Cincinnati Christian Seminary wznieśliśmy nowy,
wielofunkcyjny budynek. Nasz campus jest położony na wzgórzu,
wznoszącym się nad centrum Cincinnati. Urzędnicy miejscy dokładnie sprawdzali plany budowy, ponieważ w przeszłości na okolicznych
wzniesieniach dochodziło do osunięć ziemi. Przepisy budowlane są
rygorystyczne. Zgodnie z oficjalnymi wymogami musieliśmy wpuścić głęboko w ziemię rząd słupów konstrukcyjnych. Miały być rozmieszczone wzdłuż szczytu wzgórza w celu wzmocnienia fundamentu całego budynku. W podłożu skalnym wywiercono głębokie otwory
i wypełniono je żelbetonem.
Inspektor budowlany nie zatwierdził jednak tego pierwszego etapu prac. Słupy konstrukcyjne znajdowały się w niewłaściwym miejscu! Geodeta nieznacznie pomylił się w pomiarach. Pierwszy słup był
tam, gdzie powinien być, ale ostatni, oddalony o jakieś 100 metrów,
znajdował się kilka metrów od miejsca swojego przeznaczenia. Trzeba było wykonać kolejne pomiary i powtórzyć palowanie. Mamy teraz
dwa rzędy wzmocnień. Jeśli ten budynek kiedykolwiek się poruszy, to
niech lepiej całe miasto ma się na baczności!
Staram się pomóc chrześcijanom i kościołom zmienić kierunek.
Mam nadzieję, że dzięki Przypowieści o talentach uda nam się zmienić nasz punkt widzenia i przybliżyć do tego, co mówi Biblia. Wiadomo, że nawet niewielka zmiana może w krótkim czasie spowodować
wielkie różnice.
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Zwracam się do pastorów, starszych, diakonów, katechetów, osób
pracujących z młodzieżą, muzyków i członków kościoła w ogóle, a także do studentów szkół biblijnych i seminariów. Wzywam was, abyście
w modlitewnym skupieniu przemyśleli te sprawy i dyskutowali o nich
w swoim gronie. Żywię nadzieję, że książka ta pomoże wam lepiej
zrozumieć istotę służby i pozwoli być bardziej produktywnymi w pracy dla naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Czytajcie ją dwupłaszczyznowo – spoglądając na to, jak jej treść
możecie zastosować w swoim życiu, i na to, jakie znaczenie ma ona
dla waszego zboru.
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