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Z życia i wiary
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Zamyślić się na chwilę

Szpital. Pierwsze promienie wiosennego 
słońca za oknem czynią świat o wiele pięk-
niejszym. Sala i pora odwiedzin. Ktoś czeka. 
To starsza kobieta. Przez oka mgnienie widzę  
w niej młodą dziewczynę. To jest tak szokujące 
odkrycie, że cofam  się ze zdumienia. Ułamek 
sekundy odkrywa jej młode wnętrze. Gdy sie-
dzę blisko niej i trzymam jej dłoń w swojej dło-
ni, widzę promienną twarz pokrytą zmarszcz-
kami, piękny owal, którego ozdobą okazuje 
się żarliwość miłowania Boga. Przychodzi mi 
na myśl wyjątkowe stwierdzenie: „Niektóre 
kobiety po siedemdziesiątce są młodsze od 
większości kobiet w siedemnastej wiośnie ży-
cia” (G.B. Shaw). To zdanie dotyczy też innej 
kobiety, która dzięki swej niezłomnej posta-
wie i miłości do Chrystusa, wiele uczyniła dla 
Jego królestwa. Co łączy obie niewiasty? – Pra-
ca duszpasterska wśród kobiet. Jaką metodą? – 
Wspólnej modlitwy, wzajemnego wspierania 
się, ścisłych kontaktów dzięki listom. 

W maju 1916 roku, wraz z innymi żona-
mi pastorów, Klara Heitefuss (1867-1947), bo  
o niej mowa, brała udział w konferencji księży 
w Gunzenhausen w Bawarii. Po nabożeństwie 

panie zostały poproszone o opuszczenie sali 
obrad. Praca z Biblią mogła już odbywać się 
wyłącznie w gronie księży. To rozczarowanie  
i bolesne poczucie odrzucenia przyczyniły się 
do powstania kobiecej organizacji, Związku 
pastorowych. Długoletnią jego przewodniczą-
cą była Klara, zwana Mutter Heitefuss.  Dzięki 
regularnym, tzw. promiennym listom Klary, 
pastorowe zostawały w kontakcie. Wystar-
czy wyobrazić sobie promienie wychodzące  
z jednego punktu lub odczuć pierwsze wiosen-
ne promienie, by zrozumieć znaczenie, jakie 
nadawała swym listom ich autorka. Wszyst-
kie oparte były na Bożym Słowie, zawierały 
modlitwy przyczynne i informacje kościelne, 
docierały do najdalszych zakątków Niemiec, 
również na Śląsk. Przewodnim wersetem 
Związku było i jest Słowo z Ewangelii Jana: 
„Jeśli we Mnie trwać będziecie i słowa moje 
w was trwać będą, proście o cokolwiek byście 
chcieli, a stanie się wam”.

Dziś świat wygląda zupełnie inaczej niż  
w 1916 roku, kiedy to Klara zakładała kobie-
ce, duszpasterskie stowarzyszenie. Kobiety  
w parafiach spotykają się regularnie. Odbywa-
ją się liczne konferencje dla kobiet, śniadania, 
podwieczorki, kolacje. A jednak jeszcze większe 
jest pragnienie poczucia bezpieczeństwa, zro-
zumienia i bliskości drugiego człowieka. Jest 
to samo, niezmienne Boże Słowo i świadko-
wie wiary, jak pacjentka o promiennej twarzy, 
którą trzymam za rękę, a w życiu której odna-
leźć można motto założycielki Związku:

„Niechaj za twą mową idą czyny i porusza-
ją się serca”.

„Pozwól mi oddać Ci chwałę owocami mo-
jego życia. Jestem jak kłos pszenicy. Jestem 
nasieniem Królestwa, które ma przyjść. Pra-
gnę być częścią świata wy-
pełnionego Twoją chwałą, 
Boże!”        (Ben Alex)
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O wiosennym promieniu


