
OD WYDAWCY

Jak zwykli ludzie, członkowie kościoła, mogą włączyć się 
w niezwykłą sprawę – pomoc w odnalezieniu Boga, możliwą 
poprzez zaoferowanie swojego domu na miejsce spotkań, któ-
rych celem są studia biblijne?

Autor wraz ze swoją żoną dostrzegli wielką duchową po-
trzebę swoich sąsiadów i chcieli im pomóc. Jednak zabranie ich 
„do kościoła” nie wchodziło w grę. Dla jednych było za daleko, 
dla drugich było to nie do przyjęcia. Pozostało więc zaprosze-
nie sąsiadów na studium biblijne do własnego domu. Ludzie 
zaczęli przychodzić... 

Dzisiaj „domowe studia biblijne” są ruchem na skalę świa-
tową. Niemal w każdym kraju na wszystkich zamieszkałych 
kontynentach istnieją domowe grupy studiujące Biblię, oferu-
jące wzajemne duchowe wsparcie i wnoszące świeży powiew 
nowego życia do kościoła.

Polskojęzyczna literatura na temat małych grup jest uboga.  
Prezentowana książka jest wyjściem naprzeciw nieustającej po-
trzebie powstawania nowych opracowań tego zagadnienia.



Książka Derka Copleya oparta jest na dobrej znajomości 
Biblii i na bogatym doświadczeniu autora w zakładaniu i pro-
wadzeniu takich grup. Posiada więc właściwe podstawy teore-
tyczne i może przekazać dużo pożytecznych rad. Dodatkową 
jej zaletą są praktyczne „Tematy spotkań studium biblijnego” 
opracowane przez autora, oraz obszerny „Wybór literatury 
pomocniczej w języku polskim”, opracowany przez wydawcę. 

W Polsce książka ta przez lata była wykorzystywana z po-
wodzeniem jako podręcznik dla studentów Korespondencyj-
nych Studiów Biblijnych, prowadzonych przez Chrześcijań-
ski Instytut Biblijny. Jej użyteczność spowodowała potrzebę 
nowego wydania i udostępnienia szerszemu gronu odbiorców, 
głównie pastorom i liderom (obecnym i potencjalnym) domo-
wych grup biblijnych, a też wszystkim zainteresowanym.

Domowe grupy biblijne są trzecią książką Derka Copleya 
wydaną w języku polskim przez Chrześcijański Instytut Bi-
blijny. Jako pierwsza ukazała się Jak pokochać swój kościół. 
Problemy w relacjach między ludźmi w kościele i jak je rozwią-
zywać (1999), a następnie Stojąc na czele. Jak być chrześcijań-
skim przywódcą na wszystkich poziomach (2001). Kolejne, jak 
mamy nadzieję, zostaną wydane wkrótce.

Polecamy również pracę Jeffreya Arnoldsa Wielka księga 
małych grup, wydaną przez Instytut w 2003 roku. Poza wyczer-
pującym omówieniem problematyki zawiera też materiały szko-
leniowe, przy pomocy których można przeprowadzić szkolenie 
nowych liderów małych grup.
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