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Małe grupy są odpowiedzią na proces globalizacji i fragmentaryzacji
świata – otoczenia, w którym dzisiaj znajduje się kościół.
Gdy idea i praktyka małych grup rodziła się w latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku, nie zdawano sobie sprawy z tego jak istotną rolę będzie
odgrywać w przyszłości. Zaszczepiona wtedy, w ciągu dwóch dekad zakorzeniła się, wyrosła i wkomponowała się bardzo dobrze w pejzaż współczesnego
kościoła. Pozytywna rola słusznie została zauważona i doceniona. Stała się
ważnym elementem stymulującym życie i rozwój kościoła przełomu drugiego
i trzeciego tysiąclecia.
Pomimo to, w języku polskim wciąż jest niewiele fachowej literatury na
ten temat. Odczuwany jest brak podręczników, które byłyby poradnikami,
uczącymi jak założyć małą grupę, jak ją prowadzić, jak uchronić przed typowymi dla niej niebezpieczeństwami, jak wypełnić właściwą treścią spotkania
oraz jak wytyczyć i utrzymać cel, dla którego małe grupy powinny istnieć.
Niniejsza książka stara się wyjść naprzeciw tym potrzebom. Omawia więc
wszystkie podstawowe zagadnienia, związane z funkcjonowaniem małych
grup w kościele. Podchodzi do tego bardzo praktycznie. Używa jasnego
języka. Jest dobrze osadzona zarówno w biblijnej teologii, jak i w kościelnej
praktyce.
Jej autor stara się nie występować w roli nauczyciela, pouczającego zza
katedry. Raczej chce być przewodnikiem. Chce iść razem z czytelnikiem.
Chce być tuż obok prowadzącego małą grupę, tak aby swoją obecnością,
zachętą, wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem wesprzeć i wspólnie
poprowadzić.

Książka jest dobrym podręcznikiem dla pastorów, którzy planują założyć
lub już posiadają małe grupy w swoich kościołach. Jest też dobrym podręcznikiem dla liderów, prowadzących swoje małe grupy. Również jest dobrym
podręcznikiem dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie są liderami małych
grup, ale chcieliby być nimi w przyszłości.
Dodatkowym walorem książki są „Materiały szkoleniowe”, stanowiące
jej drugą część. Dzięki nim, pastor lub doświadczony już lider, może przeprowadzić szkolenie nowych liderów małych grup. Pytania, znajdujące się na
końcu każdego rozdziału, pomogą w dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami
omawianymi w książce.
Dobrym uzupełnieniem tej książki będzie inna literatura na ten temat,
wydana przez Chrześcijański Instytut Biblijny. Trzy książki autorstwa
Dereka Copleya: Jak pokochać swój kościół. Problemy w relacjach między
ludźmi i jak je rozwiązywać (1999), Stojąc na czele. Jak być chrześcijańskim
przywódcą na wszystkich poziomach (2001), Domowe grupy biblijne. Zakładanie i prowadzenie małych grup dla dorosłych (2003) oraz 3 kolory służby.
Trynitarne podejście do określania i rozwijania darów duchowych Christiana A. Schwarza (2003).
Obszerny wybór literatury w języku polskim, pomocnej w prowadzeniu
małych grup, opracowany przez Instytut, znajduje się na końcu książki.
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