BIOGRAFIE
Mary Jones
Mary urodziła się w ubogiej angielskiej rodzinie w Walii. Kiedy Mary nauczyła się
czytać, otworzył się przed nią zupełnie nowy świat. Często odwiedzała dom sąsiada,
żeby poczytać książki. Dużo czasu spędzała na czytaniu jednej, szczególnej książki –
Biblii. Mała Mary uwielbiała ją czytać i bardzo chciała mieć swoją własną Biblię.
Postanowiła, że podejmie dodatkową pracę, by zarobić pieniądze potrzebne na
zakup Biblii. Była to ciężka praca. Mary robiła innym ludziom pranie, sprzedawała
jajka, które składały jej kury, opiekowała się młodszymi dziećmi, plewiła ogródki, a
nawet sprzedawała zrobione przez siebie na drutach skarpety. Wreszcie, po sześciu
latach pracy, Mary zaoszczędziła wystarczającą ilość pieniędzy, by kupić Biblię!
W tamtych czasach trudno było kupić Biblię. Ani jedna osoba w wiosce Mary nie
posiadała Biblii. Ktoś jej powiedział, że może zdobyć Biblię w pewnym mieście, które
znajdowało się 40 kilometrów od ich wioski. Mocno trzymając w ręku zaoszczędzone pieniądze, Mary samodzielnie przebyła 40 kilometrów, by kupić swoją Biblię.
Kiedy dotarła do celu, pastor powiedział jej, że ta Biblia została już obiecana
komuś innemu! Mary była załamana. Gdy opowiadała swoją historię, rozpłakała się.
Pastor natychmiast stwierdził, że Mary naprawdę zasługiwała na tę Biblię. Ten inny
człowiek będzie musiał po prostu poczekać. Idąc do domu ze swoją własną Biblią,
Mary przez cały czas chwaliła Boga!
Wieści o determinacji i ciężkiej pracy Mary rozeszły się po Anglii. Dzięki Mary
wielu ludzi poświęciło się tłumaczeniu Biblii. Na całym świecie zakładano
stowarzyszenia Biblijne, by całkowicie usunąć problem braku Biblii wśród ludzi – by
każdy, kto chciał mieć Biblię, mógł ją otrzymać.

Pytania do dyskusji
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8.

Jak myślicie, czy Mary pracowałaby tak długo i ciężko na każdą inną książkę?
Dlaczego Biblia była taka szczególna dla Mary?
Jak długo trzeba byłoby pracować w dzisiejszych czasach, by zarobić na Biblię?
Czy oszczędzałbyś swoje pieniądze przez sześć lat, jeżeli byłby do jedyny
sposób na zdobycie Biblii?
Jak daleko Mary musiała się udać, by kupić Biblię?
Czy znasz jakieś dwa miejsca, które są oddalone od siebie o taką samą odległość?
Czy uważacie, że pastor dobrze postąpił, sprzedając Biblię Mary, podczas gdy
była ona obiecana komuś innemu?
Jakiej zmiany wśród ludzi na całym świecie dokonała historia Mary, gdy rozeszła się po Anglii?

Henry M. Stanley
John Rowlands wychował się w Anglii. W wieku 18 lat, wsiadł na pokład statku
płynącego do Ameryki. Przybył do Nowego Orleanu w Luizjanie i dostał pracę u
człowieka, który nazywał się Henry Morton Stanley. Później John przejął to imię i
nazwisko jako własne.
Henry brał udział w Wojnie Secesyjnej. Kiedy walki ustały, rozpoczął pracę jako
reporter dla New York Herald. Pewnego dnia, gazeta dała Henry’emy zaskakujące
zlecenie: miał udać się do Afryki i odnaleźć zaginionego szkockiego misjonarza,
Dawida Livingstone’a.
Henry był gotowy podjąć się tego wyzwania. Porządnie zapakował skrzynie:
najpierw na długą podróż przez ocean, a potem przez tajemniczy kontynent Afryki.
Wśród jego rzeczy znalazły się siedemdziesiąt trzy książki, które ważyły prawie 82
kilogramy. Gdy Henry wędrował z afrykańskimi pomocnikami przez gorący las tropikalny, zaczął żałować, że zabrał ze sobą tyle ciężkich książek. Kiedy zatrzymali się na
noc, Henry uporządkował książki i zostawił niektóre z tych mniej potrzebnych w
lesie.
Każdego miesiąca Stanley pozostawiał więcej książek. Zdał sobie sprawę z tego,
że w zasadzie ich nie potrzebował. Jego grupa wędrowała coraz dalej i dalej przez
gęsty afrykański las tropikalny, aż w końcu jedyną książką, jaką Stanley zachował
przy sobie była Biblia. Stanley zrozumiał, że potrafi żyć bez innych książek, ale nie
bez swojej Biblii. Tak bardzo sobie cenił Biblię, że przeczytał ją trzy razy podczas tej
wyprawy.
Po dwóch latach, Stanley w końcu znalazł Dawida Livingstone’a. Bóg poprowadził
Stanley’a przez las tropikalny, by odszukał i pomógł sławnemu szkockiemu odkrywcy i misjonarzowi.

Pytania do dyskusji
1.
2.
3.
4.

Z iloma książkami Stanley rozpoczął swoją wyprawę?
Ile one ważyły?
Dlaczego pozostawiał je w lesie?
Jak trudne, twoim zdaniem, było dla Henry’ego M. Stanley’a pozostawienie
wszystkich książek w dżungli?
5. Dlaczego zostawił sobie tylko Biblię?
6. Dlaczego Biblia była dla niego tak ważna?

Samuel Morris (książę Kaboo)
Książę Kaboo urodził się w 1872 roku w Liberii (Zachodnia Afryka). Jego ojciec był
królem pewnego plemienia, które było w stanie wojny z sąsiednim plemieniem. Gdy
to inne plemię wygrało, ojciec Kaboo nie miał dosyć pieniędzy, by zapłacić podatek
wojenny. Wysłał zatem swojego syna, księcia Kaboo, jako zakładnika do sąsiedniego
plemienia do czasu, aż będzie mógł zapłacić podatek. Podczas pobytu u wrogiego
plemienia Kaboo był traktowany jak przestępca, torturowany, bity i głodzony.
Pewnego razu, kiedy Kaboo był okrutnie bity przez swoich wrogów, zabłysło
przed nim oślepiające światło i głos z nieba powiedział: „Wstań i biegnij.” Pomimo
tego, że był ranny, Kaboo nagle miał siłę, by wstać i uciec do dżungli. Bóg zesłał
światło, by poprowadziło go w bezpieczne miejsce.
Wiele dni później Kaboo spotkał misjonarzy, którzy opowiedzieli mu o Panu
Jezusie. Podekscytowany słuchał historii nawrócenia Saula w drodze do Damaszku z
9 rozdziału Dziejów Apostolskich. Kaboo wykrzyknął: „Mnie także się to przydarzyło.
Zabłysło światło i Bóg przemówił z nieba”. Kaboo wiedział, że Bóg bezpośrednio do
niego przemówił.
Książę Kaboo stał się chrześcijaninem. Podczas chrztu przyjął imię Samuel Morris.
Udał się do Stanów Zjednoczonych, by studiować Słowo Boże na Uniwersytecie im.
Taylora. Bóg dalej błogosławił Samuela jako studenta. Ludzie często zapraszali go,
by dzielił się Słowem i opowiadał historię o tym, jak Bóg go uratował. Wielu z tych,
którzy słuchali Samuela, oddało swoje serca Jezusowi.
Zimą 1892 roku, gdy miał zaledwie dwadzieścia lat, Samuel zachorował i zmarł. Ale
jego życie zainspirowało wielu innych studentów do tego, by zostać misjonarzami i
wypełnić puste miejsce, które po nim zostało.

Pytania do dyskusji
1. Biblia wydawała się być żywa dla Księcia Kaboo. Co to znaczy, że „Biblia jest
żywa?”
2. W jaki sposób Biblia jest „żywa” dla ciebie?
3. Jak myślisz, dlaczego Bóg pozwolił Samuelowi umrzeć w tak młodym wieku?
4. Co dzieje się z chrześcijaninem, który umiera w młodym wieku?
5. W czym Samuel Morris był podobny do Apostoła Pawła?

