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ROZDZIAŁ 1 

Zmiany u Betty 

Fale przelewały się jedna nad drugą, odbijając się od 
statku i prześcigając się w dotarciu do brzegu. Na horyzoncie 
rozciągał się ciemny pas lądu. Młode małżeństwo stało na 
pokładzie statku i obserwowało wschód słońca. „Chiny to 
olbrzymi kraj, prawda Charles?”, powiedziała łagodnie 
kobieta. 

Ilustracja 1 

Doktor Scott spojrzał na swoją żonę i uśmiechnął się. 
Ostrożnie podniósł śpiące w jego ramionach niemowlę, 
osłaniając je przed wiatrem. „Tak, Klaro, a to jest tylko część 
wybrzeża”, odpowiedział. „Chiny ciągną się tysiące 
kilometrów w głąb lądu. My jednak osiądziemy gdzieś tutaj na 
wybrzeżu, gdzie prezbiterianie rozpoczęli już pracę.” 

Niemowlę zaczęło płakać i pani Scott owinęła je 
szczelniej kocykiem. „Ciekawa jestem, jak żyje się w Chinach 
“, zwróciła się do męża. „Małej Betty życie tutaj nie będzie się 
wydawać dziwne. Ona będzie tu rosła i przyzwyczajała się do 
tego, co dla nas teraz jest takie nowe. Czy myślisz, że w 
Chinach będzie nowe powstanie? W ostatnim zginęło przecież 
tylu misjonarzy i dzieci...” Doktor Scott spojrzał na kraj, do 
którego Bóg ich powołał i poważnie odpowiedział: „Możliwe. 
To powstanie miało miejsce niespełna sześć lat temu w 1900 
roku. Warunki w Chinach nadal są nieustabilizowane, chociaż 
nastawienie ludzi zmieniło się. Teraz Chińczycy nie 
nienawidzą już obcokrajowców i są gotowi się uczyć. Wielu 
chodzi do chrześcijańskich szkół. Misjonarze znowu są 
przyjmowani chętnie, ale to przecież może się zmienić w ciągu 
jednej nocy. Cokolwiek się jednak stanie, Klaro, Bóg będzie 
się o nas troszczył.” 

Statek zbliżał się do ruchliwego portu, gdzie cumowały 
inne parowce. Miasto również było zatłoczone. 
Podekscytowani ciemnoocy Chińczycy gestykulowali i 
wyciągali ręce po bagaże przybyszów. Riksze ciągnięte przez 
bosych mężczyzn mieszały się z wozami i pieszymi. Głosy 
zlewały się w uszach amerykańskich misjonarzy, którzy 
planowali ten obcy kraj uczynić swoim domem. 

Państwo Scott zamieszkali w Tsingtao, mieście 
położonym wiele kilometrów na północ od portowego miasta 
Szanghaj. Po ukończeniu kursów językowych doktor Scott 

podróżował po okolicy głosząc Ewangelię i nauczając Biblii. 
W tym czasie Betty została starszą siostrą najpierw Heleny, a 
później Bunny, Francis i w końcu Kennetha. 
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Pewnego dnia, po śniadaniu i wspólnej rodzinnej 
modlitwie Betty i Helen wróciły do domu z „wyprawy 
badawczej” do pobliskiego lasu. Następnie wytropiły stary 
rower taty i zaczęły na zmianę na nim jeździć. W końcu Helen 
zrezygnowała z jazdy. Obiema rękami odgarnęła ciemne 
włosy z brudnej twarzy. „Mam za krótkie nogi i nie mogę 
sięgnąć z siodełka do pedałów”, narzekała. Betty oparła rower 
o dom i powiedziała: „Nie martw się. Za parę lat będziesz
jeździć tak jak ja.” Obciągnęła sukienkę i poprawiła krótkie
włosy. Jako dziesięciolatka czuła się już prawie dorosła. Helen
westchnęła i usiadła na schodach. „Jestem zmęczona, Betty, i
głodna. Chodźmy do domku służby i zjedzmy jakąś chińską
potrawę.” Patrzyła na siostrę, a jej wzrok wyrażał prośbę i
wyczekiwanie. „Och, Helen nie powinnyśmy. Już niedługo
obiad, a poza tym wiesz, że mamusia uważa, iż chińskie
jedzenie nie jest dla nas dobre.” „Ale jest smaczne, wiesz o
tym, prawda?”, upierała się Helen. „Poza tym nie będziemy
jeść dużo. Tylko troszeczkę.” Betty roześmiała się. „No
dobrze. Chodźmy”. Oglądając się przez ramię, by sprawdzić
czy Francis i Bunny nie idą za nimi, Betty poszła za dom, a
Helen podążała za nią. Miała nadzieję, że mamusia nie patrzy.
Wiedziała, że od niej, jako od najstarszej córki rodzice
oczekiwali tego, aby postępowała właściwie. Czasem jednak
łatwiej było o tym zapomnieć.

Państwo Scott byli misjonarzami wśród Chińczyków, ale 
swoje dzieci również uczyli poznawać Boga. Betty z uwagą 
słuchała historii biblijnych o Bożej miłości. Słyszała jak 
rodzice modlą się, żeby Chińczycy zrozumieli Boże poselstwo 
miłości. Zrozumiała, że była nieposłuszna Bogu, a wiedząc, że 
Pan Jezus jest jej Zbawicielem, chciała być Mu posłuszna. 
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„Zrozumcie”, siedząc w upalne popołudnie na stopniach 
ganku, Betty tłumaczyła cierpliwie Helen i Bunny: „mamusia 
i tatuś przyjechali do Chin z bardzo ważną wiadomością dla 
Chińczyków. Ta wiadomość jest w Biblii. Bóg chce, żeby 
Chińczycy i w ogóle wszyscy ludzie znaleźli się w Niebie, ale 
jest tylko jedna droga do Nieba. Nasz tatuś mówi ludziom, że 




