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Zdjęcie na okładce:

Isobel – albo Belle, jak wolała, by ją nazywać – prędko zbie-
gła schodami w dół do bawialni. Mocno trzymała grubą, niebieską 
książkę.

– Mamo znalazłam ją! – wołała. Matka spojrzała na nią z uśmie-
chem.

– Czy była w jednym z twoich pudeł? – zapytała. 

– Tak, jeszcze wiele książek jest nierozpakowanych! Przeczytasz 
mi ją? – poprosiła.

Matka uśmiechnęła się ponownie, gdy Belle przytuliła się do 
niej na kanapie. Kiedykolwiek mama czytała jakąś historię, dziew-
czynka miała wrażenie, że wkracza w inny świat. Czasami mama 
wymyślała różne historie i to nawet wydawało się Belle ciekawsze. 

Kiedy matka skończyła opowiadać, podeszła do pianina i zaczę-
ła grać. Ojciec i brat Belle, Murray, przyłączyli się do wspólnego 
śpiewu. Podczas śpiewu Belle przypomniała sobie wiele szczęśli-
wych wieczorów, które jej rodzina przeżyła na plaży. Siadywali wte-
dy razem wokoło ogniska i śpiewali. 

W pewnym momencie matka zaczęła grać łagodniej. Układała 
nową piosenkę. Belle uważnie słuchała, a ogień z kominka błyszczał 
w jej brązowych włosach i oczach.

– Ach, ta pieśń jest świetna – wykrzyknął ojciec.

Belle przytaknęła. Może nową piosenkę będą śpiewać z bratem 
podczas spotkań ewan-
gelizacyjnych? 

„Belle” Część 1Górskie ścieżki
Isobel „Belle” Kuhn wca-
le nie zapowiadała się  
na misjonarkę. Urodziła 
się w 1901 roku w Toronto 
(Kanada). Państwo Miller, 
rodzice Isobel, byli głębo-
ko wierzący i zaangażowani  
w kościele w różne służby. 
Isobel, niezwykle zdolna  
i utalentowana, szybko zdo-
była popularność w szkole. 
Kochała teatr, taniec i ży-
cie towarzyskie. Gdy była 
nastolatką, zdecydowanie 
odwróciła się od Boga. Od-
rzuciła istnienie Boga, prze-
stała czytać Biblię i chodzić 
do kościoła. Taka postawa 
doprowadziła ją pod koniec 
studiów do załamania ner-
wowego. W rozpaczy woła-
ła do Boga, prosząc Go, by 
się jej objawił. Bóg nie za-

wiódł Isobel, a ona powierzyła Mu swoje życie.
Przekonana że Bóg chce, by została misjonarką, Isobel wraz z mę-
żem Johnem Kuhn, udała się do odległych, górskich regionów Chin 
i Tajlandii, by odważnie służyć ludowi Lisu. 
Po dwudziestu latach wróciła do USA. Do śmierci pisała książki, za-
chęcające do naśladowania Boga. Odeszła do Pana w 1957 roku. 
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Najlepsza uczennica
Kiedy Belle była mała, jej rodzina 

mieszkała w kilku miastach USA. Teraz 
jednak zamieszkali w Vancouver, stolicy Kolumbii 

Brytyjskiej w Kanadzie. Belle kochała nowy dom. Stał blisko  wy-
brzeża oceanu a równocześnie niedaleko gór. Lubiła patrzeć na 
wysokie szczyty górskie, któ-
re wzbudzały czasem w niej 
strach. 

Kiedy podrosła i rozpo-
częła naukę w szkole śred-
niej, miała wiele szczęśli-
wych wspomnień z tego, co 
jej rodzina robiła dla Boga. 
Ojciec często przemawiał, a 
matka była przewodniczącą 
kobiecej misji w kościele. 

Belle była wyjątkową 
uczennicą. Osiągała najlep-
sze wyniki niemal we wszyst-
kim. Grała na fortepianie i gitarze, była najlepszą tancerką w klasie, 
świetnie szyła suknie, zwyciężała w różnych konkursach w szkole. 
Wreszcie została najlepszą absolwentką w całej Kolumbii Brytyj-
skiej. 

Belle miała jasno wytyczony plan: studiować na Uniwersytecie 
Kolumbii Brytyjskie, potem zdobyć tytuł profesora i uczyć studen-
tów.

Czy Bóg naprawdę istnieje?
Po krótkim pobycie na wymarzonych studiach wydarzyło się 

coś, co zmieniło jej życie. Jeden z jej ulubionych nauczycieli stwierdził:

– Oczywiście żaden inteli-
gentny człowiek nie wierzy w 
to, co mówi Biblia. 

Belle znieruchomiała.

– Ale może powinienem 
to sprawdzić? – kontynuował. 
– Czy jest tutaj ktoś, kto wie-
rzy w istnienie nieba i piekła? 
Albo w historie z księgi Ro-
dzaju? Proszę o podniesienie 
ręki.

Belle natychmiast podnio-
sła rękę.

– Tak, wierzysz – powie-
dział nauczyciel – bo tak wie-
rzą twoi rodzice. 

Po tych słowach wrócił do 
wykładu. 

– Czy on ma rację? – zapytywała samą siebie Belle. 

Martwiła się tym całą drogę do domu. A może nauczyciel ma 
rację? Może Biblia nie jest prawdziwym Słowem Bożym i Bóg na-
wet nie istnieje? Całe dotychczasowe życie zachowywała się jako 
osoba wierząca i za taką ją wszyscy uważali. Ale ona nigdy nie po-
znała Boga osobiście, nigdy nie przyjęła Pana Jezusa, jako swojego 
Zbawiciela i teraz nie mogła znaleźć odpowiedzi na dręczące ją py-
tania. 

Vancouver
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W ciągu kilku  następnych lat Belle 
odwróciła się od prawdy, której była na-
uczona w dzieciństwie. 

– Dlaczego miałabym czytać Biblię, 
skoro Boga nie ma? – myślała.

– Dlaczego miałabym chodzić do kościoła? Mogę spać w nie-
dzielne poranki – zdecydowała pewnego dnia.

Próbowała zająć się studiami i przyjaciółmi, ale z każdym dniem 
stawała się coraz bardziej niespokojna. Była tak nieszczęśliwa, że 
nie mogła spać. Zaczęła zastanawiać się, czy życie w ogóle ma sens. 
Gdyby tylko mogła mieć pewność, że Bóg naprawdę istnieje! 

Muszę znaleźć odpowiedź!
Pewnej nocy, zrozpaczona, siedziała na brzegu łóżka. W ciem-

ności podniosła ręce i powiedziała:

–  Boże, jeśli mi udowodnisz, że jesteś, oddam Ci całe moje życie. 

Tej nocy po raz pierwszy od długiego czasu, spała głębokim 
snem. Postanowiła codziennie czytać Biblię. Była zdecydowa-
na osobiście znaleźć Boga, jeśli naprawdę istnieje. Zaczęła czytać 
Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Podkreślała wszystko, 
co mówił i robił Jezus. Skoro Pan Jezus modlił się, Belle modliła się 
także. Po modlitwie niecierpliwie oczekiwała na to, co się wydarzy. 
Chociaż modliła się o małe rzeczy, czasem nawet egoistycznie, Bóg 
w swojej łaskawości często dawał jej to, o co prosiła. 

 

Weź moje życie
W końcu nadszedł dzień, kiedy zawołała: 

– Boże, weź moje życie. Będę Ci posłuszna i pójdę wszędzie, do-
kąd mnie poślesz. 

Teraz wiedziała, że Bóg naprawdę istnieje. Nie można było w 
inny sposób wyjaśnić Jego zadziwiających  odpowiedzi na modli-
twy. Zaufała Panu Jezusowi, jako swojemu Zbawicielowi, a On dał 
jej pokój, którego nigdzie nie mogła znaleźć. Spoglądając wstecz 
na swoje dzieciństwo odkryła, że posiadanie wierzących rodziców, 
nie rozwiązało problemu jej grzechu. Również zachowywanie się, 
jako wierząca osoba, nie pomogło jej. Nic nie mogło jej pomóc, 
oprócz wiary w Pana Jezusa, Syna Bożego, który zmarł na krzyżu by 
ją zbawić. 

Po studiach Belle rozpoczęła pracę jako nauczycielka. Dość szy-
bo przekonała się, że nie to chciałaby robić przez resztę swojego 
życia. 

– Boże pokaż mi, jaki masz plan dla mojego życia. Pokaż mi, jaką 
mam pójść drogą – modliła się codziennie. 

Była pewna, że wkrótce otrzyma odpowiedź.

Dalszy ciąg historii życia Isobel znajdziesz w następnym numerze 
„Małego Idźcie”.

Opracowała Nela Kłapa na podstawie książki J.G. Benge „Isobel Kuhn – Na 
dachu świata” oraz opowiadania „Górskie ścieżki”, Evangelizing Today’s Child, 
M/A 1990.
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DONGXIANG
Fajnie jest wydobywać zakopany 
skarb z przyjacielem. Zaprószone, 
żółte ziemniaki są jak skarb dla ludu 
Dongxiang z Chin. Jedynie ziemnia-
ki dobrze się hoduje w suchej ziemi 
górskich grzbietów, które ci ludzie 
zamieszkują. Rolnicy wyczekują 
deszczu, który ożywi spragnione 
pola pszenicy. Większość ich wy-
płowiałej, szarej ziemi jest opusto-
szała. W ustach czuje się pył. 
Niewielu ludzi z zewnątrz odwie-
dza tę odległą krainę. Kiedy chłop-
cy dorosną, będą cały czas nosić 
tradycyjne białe czapeczki. Ojciec 
rodziny codzienne zakłada utkaną 
białą czapkę. Mama owija głowę 
długim, jedwabnym szalem, tak, że 
widać tylko jej twarz. Brr! Na gór-
skim stoku często jest bardzo zim-
no. Wszyscy ciepło się ubierają.

Lud Dongxiang zamieszkuje nie-
przyjazne, suche, górzyste tereny 
północno-zachodnich Chin. Don-
gxiang nie posiadają Słowa Boże-
go w swoim własnym języku. 
Czy będziesz modlić się, żeby ktoś 
przetłumaczył dla nich Biblię?

(pokoloruj kolorowankę!)
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Czas na twoją modlitwę
Drogi Boże, przepraszam za moje grzechy. 
Proszę przebacz mi je i przyjmij do swojej rodziny.

Pora na krótką refleksję
Może, jak Isobel masz wierzących rodziców, cho-
dzisz do kościoła, albo nawet czasami czytasz Bi-
blię i dlatego myślisz, że nie musisz martwić się o 
swoje grzechy. Czy pamiętasz, co przydarzyło się 

Isobel, gdy uczęszczała do szkoły? Po ciężkich przeżyciach zrozu-
miała, że musi osobiście poznać Pana Jezusa, bo inaczej jej życie 
będzie bezwartościowe. Jeśli dziś myślisz o tym, że potrzebujesz 
Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, możesz o tym powiedzieć 
Mu w modlitwie.

Chwila na przemyślenia 
Wierzący rodzice nie wystarczą do zbawienia. 
Każdy musi osobiście przyjąć Pana Jezusa. Waż-
ne zdanie na ten temat zapisał apostoł Jan. Od-
czytaj wyrazy zapisane wspak i zapisz je obok.

Tym zaś, którzy Go 
ILĘJYZRP _ _ _ _ _ _ _ _ 
dał prawo stać się 
IMĆEIZD IMYŻOB _ _ _ _ _ _ _     
_ _ _ _ _ _
tym, którzy ĄZREIW _ _ _ _ _ _ 
w imię Jego. (Ew. Jana 1:12)

Przyjąć Pana Jezusa, 
czyli:

- zaufać Mu
- uwierzyć w Niego

- osobiście Go poznać

Czy wiesz, jak w Biblii nazwany jest człowiek, który mówi, że Boga nie 
ma?

Odczytaj odpowiedź posługując się kodem. Pierwsza cyfra mówi, w któ-
rym kwadracie znajduje się potrzebna litera. Druga cyfra pokazuje, którą 
literę należy zapisać. Wyrazy uzupełnij polskimi literami.

– Boże pokaż mi, jaki masz plan dla mojego życia. Pokaż mi, jaką 
mam pójść drogą – modliła się codziennie.  
Była pewna, że wkrótce otrzyma odpowiedź. 
 
 
 
 
Opracowała Nela Kłapa na podstawie książki J.G. Benge „Isobel Kuhn – Na dachu 
świata” oraz opowiadania „Górskie ścieżki”, Evangelizing Today’s Child, M/A 1990. 
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uzupełnij polskimi literami. 

Czy wiesz, jak w Biblii nazwany jest człowiek, który mówi, że 
Boga nie ma? 
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Kto zapisał te słowa? 

Sprawdź odpowiedź w Biblii, w Psalmie 14:1 

Dalszy ciąg historii życia Isobel znajdziesz w następnym 
numerze „Małego Idźcie” 
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Łamigłówki dla główki
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Lekcja arabskiego

W poprzednim numerze „Małego Idźcie” 
Ania Pinkas, misjonarka pracująca w szpitalu 

w Egipcie, uczyła nas prostych arabskich zwro-
tów. A co proponuje tym razem?

Tym razem możemy przejść do cyfr. Pierwsze 10 cyfr 
powinno zapaść ci szybko w pamięć:

1 łahed
2 etnin
3 talata
4 hamsa
5 seta

6 saba
7 tamania
8 tesa
9 aszra 

Prawda, że proste? 
Życzę powodzenia!

Lekcja arabskiego 
W poprzednim numerze „Małego Idźcie” Ania Pinkas, 
misjonarka pracująca w szpitalu w Egipcie, uczyła nas prostych 
arabskich zwrotów. A co proponuje tym razem? 
Tym razem możemy przejść do cyfr. Pierwsze 10 cyfr powinno 
zapaść ci szybko w pamięć: 
 

1 łahed 
2 etnin 
3 talata 
4 hamsa 
5 seta 
6 saba 
7 tamania 
8 tesa 
9 aszra  

 
Prawda, że proste? Życzę powodzenia! 
 
A teraz poćwicz pisanie: 

٩٠ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 1   2    3   4    5    6    7    8    9  0 

 

Łamigłówka 
Adam i Ewa w raju cieszyli się cudownością Bożego stworzenia. 
Znajdź 10 szczegółów pomiędzy obrazkiem, a jego odbiciem w 
rzece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A teraz poćwicz pisanie:

Łamigłówki dla główki
Adam i Ewa w raju cieszyli się cudownością Bożego stworzenia. 
Znajdź 10 szczegółów pomiędzy obrazkiem, a jego odbiciem 
w rzece.
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Profesor skrytykował wiarę Isobel w istnienie Boga. Isobel mogła to 
sprawdzić w Biblii. A jak o istnieniu Boga mogą przekonać się ludzie, 
którzy Biblii nie mają? Apostoł Paweł odpowiada na to pytanie. Pisze w 
liście do Rzymian, że o istnieniu Boga, ludzie mogą przekonać się, gdy 
oglądają przyrodę i widzą wokół siebie cudowne Boże dzieło stworzenia. 

Czy Bóg istnieje? 

Znają ludzie prawdę o Bogu, bo włożył im tę 
wiedzę w serca. Od najdawniejszych czasów 
człowiek podziwiał ziemię i niebo i wszystko,  
co Bóg stworzył. Był wiec świadom istnienia 

Boga i jego potężnej mocy. Nikt więc nie będzie 
mieć wymówki, kiedy stanie przed Nim w dniu sądu. 

(Rzym 1:19-20 przekład Słowo Życia)

Ciekawostki 
o cudowności Bożego stworzenia

Bóg stworzył świat w ciągu 6 dni. Czy pamiętasz, co zostało stworzo-
ne każdego dnia? Połącz cyfry z odpowiednim obrazkiem. Sprawdź 
w Biblii w 1 Księdze Mojżeszowej (Rodzaju) 1:3-27, 31; 2:1-2 czy 
dobrze wykonałeś to zadanie.

Łamigłówki dla główki

1
2
3
4
5
6
7

14 15



Krzyżówka
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1. Pełne imię Belle
2. Widać je było z okien domu w Vancouver
3. Rodzina Belle siadywała wokół niego na plaży
4. Instrument, na którym grała mama Belle
5. Tytuł, o jakim marzyła Belle
6. Instrument, na którym grała Belle
7. Stolica Kolumbii Brytyjskiej
8. Belle przestała ją czytać, kiedy była w szkole
9. Wielkie morze, nad którym leży Vancouver
10. Mama Belle była przewodniczącą kobiecej ….
11. Mama Belle często je komponowała

HASŁO: __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __
_

Łamigłówka  
Bóg stworzył świat w ciągu 6 dni. Czy pamiętasz, co zostało 
stworzone każdego dnia? Połącz cyfry z odpowiednim 
obrazkiem. Sprawdź w Biblii w 1 Księdze Mojżeszowej (Rodzaju) 
1:3-27, 31; 2:1-2 czy dobrze wykonałeś to zadanie. 
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