John Wesley

W.H.Withrow

Průkopníci
metodismu
přeložil ThDr.V.Schneeberger

Praha 2001

ISBN 80-85013-45-2

Předmluva

Metodismus je zvláštním způsobem dítětem Boží prozřetelnosti. Jeho kolébkou nebyly
spory, nýbrž duchovní probuzení. Reformační církve v Čechách, Německu, Švýcarsku,
Francii, Nizozemsku, Skotsku se rodily v zápasech občanských válek. To dalo těmto
náboženským směrům určitou tvrdost a zanechalo mnoho trpkých vzpomínek. Tyto zápasy
daly vznik mnohému mravnímu hrdinství, avšak daly také prostor drsnějším stránkám
naší povahy a někdy probudily i pomstychtivost. Nelze sledovat vzrušující dějiny sporu
mezi Římem a protestantismem a dějiny sporů mezi různými reformačními skupinami,
aniž bychom litovali toho, jak vášnivá horlivost a nedostatek křesťanské lásky byly
potupou pro Kristovu věc. Pronásledování na jedné straně často vedlo k pronásledování
na straně druhé. Ani udatnost a věrnost takových hrdinů jako byl Žižka a Gustav Adolf,
Vilém Oranžský a admirál Coligny, Cromwell a Knox, Zwingli a vévoda Mořic Saský
nebyla bez tvrdosti a slabostí.
Prozřetelností Boží prošel metodismus mírnějším a šťastnějším vývojem. Ne že by
neprocházel pronásledováním a utrpením. Obojího se vyskytlo dostatek, aby se mohlo
projevit velké hrdinství, velká neohroženost a statečné vytrvání až do smrti. Nikdy se
však nechopil meče. Jako velký Zakladatel křesťanství nastavili metodisté tvář tomu, kdo
chtěl udeřit; tiše snášeli tyranství a zlobu nepřátel. Wesleye a jeho pomocníky nehyzdí
ani nádech obrazoborecké horlivosti nebo mstivé nelítostnosti. Byli podobni Janovi, který
dýchal požehnání lásky. Heslem pro službu a život Johna Wesleye bylo: „S láskou ke
všem, s nenávistí k nikomu.“
Metodismus byl především oživením čistého křesťanství v srdci skupiny vážných
mladých studentů na oxfordské univerzitě. Nechtěli vytvořit nějakou novou sektu nebo
vyvolat rozbroje v církvi, kterou milovali. Hledali duchovní probuzení a obnovu. Kázali
na kazatelnách v kostelech a když byli vykázáni z kostelů, kázali na hrobech, na obecních
pozemcích, na náměstích a u cest.
Metodismus nebyl ovocem politického vývoje nebo církevních koncilů. Nebyl zaští
těn králi nebo mocnými, biskupy nebo faráři. Jako jeho svatý Pán se zrodil v chudobě
a rostl v přízni u Boha a u lidí. Mezi těmi, které si Bůh použil při jeho rozvoji, bylo
mnoho rozdílných typů a charakterů – vznešených i nízkých, urozených i prostých,
učených i nevzdělaných, bohatých i chudých. Mezi zakladateli byli někteří z nejuče
nějších členů Oxfordu. Mezi věrnými kazateli byli také „neučení a prostí“ – jak svět
posuzuje vzdělanost. Byli tam muži jako John Nelson, kameník z Yorkshire; Silas Told,
obrácený námořník; Samuel Bradburn, ševcovský učeň; John Hunt, venkovský oráč;
a Peter Mackenzie, ovčák a horník. Mnoho z nejsmělejších vojínů tohoto nového tažení
vzešlo z nižších společenských vrstev – lidé, kteří jako tekójský pastýř přišli od práce
s voly a s pluhem; lidé z kovárny a od tkalcovského stavu; rolníci a rybáři jako první


apoštolové našeho Pána; lidé z dolů a rašelinišť. Byli tam však také bohatí a urození jako
lord Darthmouth, lord St. John, Mary Bosanquetová, hraběnka z Huntingdonu a další
vysoce postavení lidé, kteří jako mudrci od východu položili své bohatství a své tituly
Ježíšovi k nohám.
Z největší části se toto velké probuzení se svým zjevením lásky dotklo srdcí chudých.
Prostí lidé je s radostí přijímali. Trpícímu lidstvu, obtíženému zármutkem a hříchy, tísni
vými starostmi co jíst a co pít a do čeho se oblékat, s nesmírným hladem, který plody
tohoto světa nedokázaly uspokojit, s duchovní žízní, kterou pobořené studnice světských
radostí nedokázaly ukojit, byla dána osvobodivá zvěst spasení, nebeský chléb a voda
života. „Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle
lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím,
to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné.“
Na následujících stránkách představíme několik mužů a žen, které Bůh vzbudil na obou
stranách oceánu, aby konali jeho dílo milosti ve světě. Nebudeme se pokoušet načrtnout
úplné dějiny světového metodistického hnutí. To by vyžadovalo mnoho objemných svazků.
Výběr určitých zakladatelů metodismu znamená, že vynecháme jiné, kteří jsou stejně
pozoruhodní jako tito. Snažili jsme se zachovat dějinný sled, ač se projednávaná údobí
budou v některých případech překrývat. Studium několika významných postav tohoto
velkého hnutí znázorní jeho ducha jako celku, dodá vyprávění jednotnost a zajímavost
a zabrání rozptylování při pokusu o charakteristiku velkého počtu osob.
Pokud jde o autority, jsme zavázáni hlavně životopiscům některých zde vylíčených
osob, dějinám metodismu od Bangse a Buckleyho, autobiografiím Mary Bosanquetové,
Johna Nelsona, Jesse Leeho, Nathana Bangse a dalších, Tyermanově „Wesleyovi“ a mno
hým recenzím a encyklopedickým článkům.





Poměry v Anglii

v době Wesleyů
Je těžké udělat si jasný obrázek o poměrech, v nichž metodismus zaznamenal své první
úspěchy. Nejlépe to poznáme, když je srovnáme s podmínkami doby pozdější. Rozdíl
mezi křesadlem a lojovou svíčkou 18. století a zápalkou a elektrickým světlem v minulém
století, mezi rachotivým dostavníkem nebo povozníkovou károu a rychlíkem či tramvají
je typickou ukázkou nastalého pokroku. Ohromný vynález Wattův, největší v 18. století,
více než umožnil nejsmělejší pohádky o Aladinově lampě a čarovném prstenu. Tiskařský
stroj dal vědomostem křídla, na nichž mohou doletět až do posledních končin světa.
V 18. století byly knihy a noviny přepychem jednotlivců, dnes jsou potřebou všech.
Nikdo ve své době neučinil víc než John Wesley, aby lidem opatřil levnou literaturu,
charakteristický znak naší doby. Sám napsal sto jednaosmdesát různých spisů, z nichž se
dvě třetiny prodávaly za méně než jeden šilink. Obsahovaly dějiny, slovníky a gramatiky
několika jazyků, vydání klasiků a další. Založil první náboženský časopis v Anglii.
Jeho srdnatá nezávislost uspíšila ukončení literárního patronátu titulovaných hlupáků
a patolízalskou poddanost mocným. Dovolával se patronátu prostého lidu a shledal, že
jsou štědřejší než Augustus nebo Maecenas. Předběhl Raikese o několik let při zřizování
nedělních škol. Traktátová společnost a Společnost pro šíření křesťanských vědomostí
pak jen dále rozvíjely užitečné projekty, které začal. Po vzoru Moravanů také aktivně
podporoval křesťanskou misii. To však byly pouze zárodky velkých akcí, které později
přinesly tak bohaté ovoce. Devatenácté století se stalo stoletím misií. Od doby apoštolů
lidé nevynaložili tolik neúnavné energie, tolik vřelé horlivosti na kázání evangelia celému
stvoření. Jako by se opakoval zázrak Letnic, když prostřednictvím různých biblických
společností lidé ve všech zemích mohli číst Boží slovo ve svém vlastním jazyce.
Stav veřejných a soukromých mravů na počátku 18. století byl žalostný. Bývalý pre
miér Walpole nestoudně zastával názor, že lze každého člověka podplatit, a jeho chování
tomu odpovídalo. Veřejně se kramařilo s mandáty a bezostyšně se kupovaly a prodávaly
úřady u soudu a v církvi, v armádě a u námořnictva. Nebylo nic mimořádného najít
praporečníky v kolébce, kteří jako teenageři byli plukovníky. „Dávat majorovi kašičku“
se stalo úslovím. Charles Phillips uvádí, že jedna z dcer probošta Hutchinse byla úředně
prohlášena za majora jezdeckého pluku.
Máloco je tak bolestné jako sledování mravní otupělosti při dvoře prvních králů Jiří.
Zdá se, že od krále po lokaje naprosto chyběl jakýkoli smysl pro mravnost. Hrací stolek
byl hlavním útočištěm nudy. Unuděné vdovy vysedávaly dlouho do noci a hrály karty.
Newmarketské dostihy byly brlohy prostopášnosti a neřestí. Tak tomu bylo v oblíbených
letoviscích Bathu a Tunbridge Wells. V sázkách se prohrávaly a vyhrávaly ohromné sumy
peněz. Moderní literatura, kterou bylo možno nalézt v budoárech vznešených dam, byla
takového rázu, že by se jich dnes jen málo přiznalo k tomu, že ji četly. Nestřídmost


byla rozšířeným zlem. Žádná vrstva nebyla ochráněna před její nákazou. Soudcovský
hermelín a kněžská sutana byly stejně potřísněny potupnou praxí. Nezřízenost nižších
tříd byla téměř neuvěřitelná. Smollett píše, že na mnohých krčmách v ulicích Londýna
byl nápis: „Opití za jeden penny; opití do němoty za dvě pence; sláma (na které lze
vystřízlivět) zdarma.“
Rouhavé klení bylo velice rozšířeno. Soudce klel na svém křesle, advokát klel, když
oslovoval porotu, vznešená dáma klela u svých karet a říká se, že i ti, kdo nosili komži,
kleli nad svým vínem. „Národ byl zahalen kletbami jako pláštěm.“ Prostopášnost vojáků
a námořníků byla příslovečná. Kasárenské světnice a přídě lodí bývaly jevištěm největších
neřestí, proti nimž byl trest krutého zmrskání bezúspěšný. Lupiči přepadávali cestující na
Hounslow Heath a pobudové je napadali na ulicích Londýna. V severní části ostrova často
docházelo k lupičským nájezdům, drancování a krádeži dobytka. Před metodistickým
probuzením bylo na jihozápadním pobřeží plenění vraků, nalákaných falešnými signály
na skaliska, běžnou praxí a často bylo provázeno vražděním ztroskotaných námořníků.
Ačkoli pro hornické obyvatelstvo v království bylo působení Wesleye a jeho spolupra
covníků velkým požehnáním, zůstávala jejich situace stále žalostná. Mnozí se nacházeli
ve stavu naprosté ignorance, jejich domovy byly bídné brlohy, jejich dřina přesahovala
všechny meze a byla velice nebezpečná, jejich zábavy měly brutální tendence. I ženy
a děti musely otročit v dolech. Pro žádnou společenskou třídu neudělal metodismus víc
než právě pro tuto.
Zavedení plynového osvětlení značně snížilo noční zločinnost ve městech. Na počátku
století byla města žalostně tmavá, osvětlena pouze petrolejovými lampami zavěšenými
přes ulici. Světlonoši nabízeli cestujícím, že je doprovodí s pochodněmi. O půlnoci se
po ulicích potulovali hlomozící rváči, kteří vyřvávali pijácké písničky, napadali opožděné
chodce a bili ospalé ponocné, kteří obcházeli s lucernou a povinně vyvolávali noční
hodiny – pokud sami ještě nespali. Štvanice na medvědy a jezevce byly oblíbenou
zábavou, stejně jako sázky při zápasech. Dokonce i ženy zapomínaly na svůj přirozený
soucit a mírnost a zápasily v ringu.
Jedním z největších zel té doby byly zákony týkající se manželství. Před rokem 1754
mohl ordinovaný kněz požehnat sňatku kdykoliv a na kterémkoli místě, bez oznámení,
bez souhlasu rodičů nebo jakéhokoli zápisu. Takové sňatky obyčejně vykonávali nuzní¸
pochybení duchovní, které bylo vždy možné nalézt ve věznici Fleet Prison nebo v její
blízkosti, ve věznici, kam byli odsuzováni lidé pro dluhy. V parlamentu bylo dokázáno,
že během čtyř měsíců zde bylo uzavřeno 2 954 sňatků, tzv. „Fleet marriages“. Jeden
z těchto duchovních oddal 173 párů za jediný den. Skandál vrcholil v přístavech, když
přistála flotila, a jak říká historik Lecky, námořníci byli oddáváni v zástupech.
Stav náboženství před wesleyánským probuzením byl žalostný. I z vyslovených teologů


jen málokteří byli věrni svému svatému povolání a ti pak naříkali, s pocity podobnými
jako měl Nehemjáš a Žid v zajetí, že Boží dům byl zpustošen. Jeden z nich, ctihodný
arcibiskup Leighton, žalostně truchlil nad národní církví jako nad „krásným tělem bez
ducha“. Posměvačný skepticismus pronikl do spisů takového Bolingbrokea, Hobbese,
Humea a Gibbona. Principy francouzské filozofie ovlivňovaly anglické myšlení. Na
univerzitách převládl středověký scholasticismus. Dokonce i kandidáti na duchovenský
úřad neznali evangelia. Prodejné duchovenstvo často vykonávalo ustanovení církve tak,
že přisuzovalo větší důležitost pouhé formě než duchu evangelia – nošení komže než
ozdobě vnitřního člověka. Někteří z nich byli doma spíše na závodišti, na kohoutích
zápasech, na honu, ve společnosti pijanů než ve své pracovně nebo komůrce. Nesmíme se
však domnívat, že tento temný obraz neměl také světlejší stránky. Jména Butler, Lowth,
Watts a Doddridge by dodala lesku každému věku. Oni však žel jenom způsobili, že
temnota, která je obklopovala, vypadala ještě temnější.
V té době započali oba Wesleyové své svaté poslání. Nesli zvěst o spasení do končin,
kde předtím nebyla známa. Na náměstích, tržištích a důlních haldách směle zvěstovali
své poselství. Na horách ve Walesu, mezi cínovými doly v Cornwallu, na křídových
útesech v Surrey, na chmelnicích v Kentu, na rašeliništích v Lincolnshire, na žitných
lánech v Huntingdonu, na pláních ve Wiltshire a mezi jezery v Cumberlandu hlásali
radostnou zvěst tisícům dychtivých lidí. Přizpůsobili se chápání havířů a horníků, neo
hrabaných venkovanů a hrubých rybářů. Objevovali v nevzdělaných a obhroublých lidech
vznešenou důstojnost. Z řad těch, kdo byli zachráněni z poníženosti a hříchu, povstala
báječná skupina spolupracovníků – lidí vážných a zapálených, lidí, kteří se nebáli smrti
a nebezpečí, lidí, které vedla láska ke Kristu.
A tento nový apoštolát nebyl bez svědků krve a mučedníků smrti. Byli kamenováni,
biti klacky, vláčeni stokami a někteří svým zraněním podlehli. Všude proti nim brojili.
I biskupové jako Warburton a Lavington je hrubě a sprostě napadali. Avšak jako rozmarýna
a tymián, které „čím více pálíte, tím vydávají sladší vůni“, abychom užili Baconových
slov, tak tito světci pod tlakem pronásledování vydávali sladkou vůni Bohu, která je
dnes cítit po celém světě.
Anglický trestní zákoník v 18. století byl nelidsky krutý. Jeho zákony byly psány
krví. Trest smrti byl nejen za vraždu, ale i za zradu, podvod, krádež a pašování a často
býval spojen s nesnesitelnými hrůzami. Mezi příčinami nárůstu zločinnosti zdůrazňuje
Fielding časté veřejné popravy a jejich spojování s představami pýchy a pomíjivosti,
místo viny, ponížení a hanby. Říká se, že si žalářníci v Newgate vydělali 200 liber
tím, že ukazovali Jacka Shepparda. Dr. Dodd byl po dvě hodiny vystaven v tiskárně za
vstupné jeden šilink na osobu, než byl odveden na šibenici. K smrti odsouzený zločinec
byl povzbuzován a veden k tomu, aby se na vše díval statečně a aby se řídil zásadou


carpe diem – „jez, pij a buď veselý, neboť zítra zemřeme.“ Hoši mladší dvanácti let byli
věšeni za účast v Gordonských nepokojích roku 1780. Grenville, když okolnosti líčil
Rogersovi, dodal víceméně naivně: „Nikdy v životě jsem neviděl chlapce tak plakat.“
Lecky praví: „Blackstone napsal, že v Anglii existovalo neméně než sto šedesát přečinů,
které se trestaly smrtí, a bylo běžné, že deset nebo dvanáct viníků bylo pověšeno najednou
a čtyřicet nebo padesát odsouzeno při jednom zasedání.“
Vrazi viseli na šibenici, dokud krkavci nesežrali jejich tělo a jejich kosti chrastily ve
větru. S politickými provinilci se zacházelo ještě krutěji. Krvavé hlavy rytířů a šlech
ticů byly naraženy na kůly na Temple Bar a jejich zmrzačené údy na London Bridge.
Sebevrahové bývali házeni do hanebných hrobů podél cesty, probodáni kůly a zaházeni
kamením. Na vesnických pláních stály pranýře a klády. Obecní sluha veřejně prováděl
bičování. Počet poprav byl ohromný. Roku 1785 jich bylo jenom v Londýně devadesát
sedm. Po vyklizení žaláře v Newgate byly desítky ubožáků vláčeny v koších na Tyburn
Hill za výkřiků a ječení sprosté chátry, která se buď posmívala smrtelné úzkosti odsou
zenců, nebo napomínala své favority, aby umírali statečně.
Toto divadlo naprosto neodstrašovalo od nepravostí, spíše je navozovalo. Podvodníci,
hráči a šejdíři provozovali své nekalé řemeslo ve stínu šibenice a v přítomnosti hrůzné
smrti. John Wesley nebo Silas Told často napomínali davy, aby se připravily na Velké
zasedání a Poslední soud.
Poměry ve věznicích byly hrozné. Uvěznění dlužníci byli na tom ještě hůř než odsouzení
zločinci a všichni byli vystaveni chamtivosti a krutosti brutálního žalářníka. Roku 1773
byl John Howard jmenován šerifem v Bedfordu. Strašný stav věznice se ho dotkl. Od
té doby navštěvoval žaláře v celé Evropě a vynášel jejich odpornosti na světlo. Byly to
brlohy nákazy a moru. Lidé byli odsuzováni nejen k pobytu ve vězení, ale i k nakažení
tyfem a onemocnění revmatismem. Howard se odvážně pustil do démona horečky a stal
se nakonec obětí své lidumilnosti. Avšak dík jeho snahám a snahám E.Fryové, Fowella
Buxtona a jiných došlo k velké reformě věznic. Metodismus učinil pro vězně mnoho.
Wesleyové je pilně navštěvovali a Silas Told, námořník a konvertita Johna Wesleye, se
cele věnoval této činnosti.
Na následujících stránkách stručně načrtneme příběhy některých průkopníků metodismu
– mužů a žen, kteří z Boží milosti změnili mravní profil Velké Británie, kteří zachránili
království před úpadkem víry a možným krveprolitím jako ve Francouzské revoluci,
jež rozdrtila trůn a oltář na prach, kteří měli této době ve starém i v novém světě vtisk
nout pečeť křesťanské civilizace, kteří s útrpnou láskou šli za opuštěnými, navštěvovali
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zapomenuté, pozvedali padlé z nelidských podmínek k lidské důstojnosti a společenství
svatých, kteří nesli věčné evangelium do nejtemnějších a nejzazších končin země, kteří
hluchým uším světa zpívali
zpěvy svatého města,
chvály věčného pokoje.
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Zprávy o práci a vlivu žen v křesťanské církvi představují jednu z nejvznešenějších
a nejpodnětnějších kapitol církevních dějin. Žádná církevní větev nebyla bohatší na svaté
a zbožné ženy než metodismus. Abychom zmínili jen několik jmen z počáteční doby:
Susanna Wesleyová, Selina hraběnka Huntingdonová, lady Maxwellová, Mary Fletche
rová, Grace Murrayová, Dinah Evansová a Barbara Hecková, zakladatelka metodismu
ve Spojených státech a v Kanadě.
Nejpozoruhodnější ženou, která měla největší vliv na osud metodismu, byla Susanna
Wesleyová (1669 – 1742). Southey prohlásil, že „matka Wesleyů byla také matkou meto
dismu“. Na tiché faře v Epworthu, často v tísnivých poměrech a uprostřed rozličných
domácích starostí, formovala charakter svých vynikajících synů, kteří byli povoláni,
aby dali vznik velkému náboženskému hnutí, které mělo přetvořit věk, ve kterém žili,
a vysílat vlny požehnaného vlivu k vzdáleným břehům a do příštích dob.
V očích některých lidí možná vede ke zvýšenému zájmu o příběh Susanny Wesleyové
ta skutečnost, že byla ze „vznešeného rodu“. Avšak žádné postavení nebo původ nemo
hou zvýšit lesk jejího charakteru. Byla dcerou dr. Samuela Annesleye, synovce hraběte
z Anglesea, vznešeného lorda, jehož původ sahá až k normanskému výboji. Její otec byl
v Oxfordu známý svou zbožností a horlivostí. Vstoupil do služeb státní církve a působil
jako námořní duchovní. Později kázal v Kentu a ve dvou největších sborech v Londýně,
a také mluvil v chrámu sv. Pavla.
Když byl roku 1662 vydán zákon o jednotnosti, dr. Annesley byl jedním z dvou tisíc
anglických duchovních, kteří byli pro své svědomí vyhnáni z farností a v celé zemi
pronásledováni. Stal se prominentním vůdcem zavržených nonkonformistů, který skoro
denně kázal a sháněl potravu a bydlení pro mnoho zchudlých bratří. Po padesátileté
službě a mnohých trpkých zkouškách, jichž se nikdy nezalekl, zemřel posledního dne
roku 1696 se slovy: „Budu spokojen s Tvou podobou; spokojen, spokojen.“ Všichni, kdo
ho znali, ho milovali a ctili a jeho vznešená příbuzná hraběnka z Anglesea na smrtelné
posteli žádala, aby byla pohřbena v jeho hrobě.
Z této zbožné rodiny pocházela Susanna Wesleyová. Sílu charakteru a rozumovou
čilost, které zdědila, pak přenesla na své osvícené syny. Pod vedením jejího otce se jí
dostalo vzdělání, které předčilo vzdělání většiny mladých žen té doby, ba i pozdějších
dob. Znala řecky, latinsky a francouzsky a učinila si vlastní úsudek o knihách. Příklad
její časné myšlenkové zralosti a nezávislosti lze vidět v tom, že ještě než jí bylo třináct,
prozkoumala důvody sporu mezi příslušníky státní církve a disentéry. Přijala zásady
státní církve a zamítla názory, pro které byl její otec vyhnán z fary a snášel život plný
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strádání a utrpení. Tato změna názorů však nijak nenarušila vztah mezi otcem a milo
vaným dítětem.
Susanna Annesleyová se kolem roku 1689, když jí bylo devatenáct nebo dvacet let,
provdala za rev. Samuela Wesleye, vikáře v jedné londýnské farnosti, který měl příjem
jenom třiceti liber ročně. Wesleyové byli rovněž starou rodinou, možná dokonce pocházeli
z křižáckých předků, jak by se dalo soudit z jejich erbu s mušlí. Je pozoruhodné, že otec
a děd rev. Samuela Wesleye, který se původně jmenoval Westley, byli duchovními státní
církve, kteří odmítli poslušnost zákona o jednotnosti a byli vyhnáni ze svých domovů
a kazatelen. Pětimílovým zákonem jim bylo zakázáno přiblížit se ke svým bývalým
farnostem nebo ke kterémukoli obvodnímu městu. Byli štváni z místa na místo, běženci
a vyvrženci pro své svědomí, kázali, kdekoli mohli, a snášeli pronásledování podobná
těm, která později okoušeli první metodisté. Otec Samuela Wesleye byl čtyřikrát uvržen
do vězení – jednou na šest měsíců, jindy na tři. Nakonec zemřel v mladém věku třiceti
čtyř let. A děd, zlomený žalem a utrpením, ho brzy následoval do nebe. Z tak zbožného
rodu z otcovy i matčiny strany, vystaveného pronásledování a posilovaného na charakteru
zkouškami a utrpením, pocházela matka metodismu.
Podobizna Susanny Wesleyové, pořízená nedlouho po její svatbě, ukazuje krásnou
mladou tvář jemných rysů, ušlechtilého výrazu a téměř klasické pravidelnosti, s jasným,
živým pohledem. Bohaté dlouhé kadeřavé vlasy krášlí hlavu mimořádně půvabného tvaru,
„ne bez rysů urozené aristokracie, z níž pocházela,“ praví dr. Abel Stevens. Krásná ruka
přidržuje knihu na hrudi. Její oděv je prostý, avšak vkusný jako oděv urozené dámy té
doby, nikoli však podle běžné světské módy nebo asketické přísnosti, která charakterizo
vala některé ženy raného metodismu. Dr. Adam Clark ji líčí nejen jako ženu půvabnou,
nýbrž přímo krásnou. Sir Peter Lely namaloval jednu z jejích sester jako „krásku“ té
doby, připouští se však, že nevynikala takovou krásou jako Susanna Wesleyová.
Půvaby jejího čilého ducha a její laskavé a zbožné povahy však předčily i půvaby
osobní. Měla dobrý literární vkus a zdravý úsudek. Chtěla vydat několik literárních
děl, avšak povinnosti jejího činného života jí v tom zabránily. Bylo mezi nimi jedno
dílo o přirozeném a zjeveném náboženství, ve kterém byly důvody, proč zamítla disent,
a pojednání o svaté večeři Páně. Fragment o Apoštolském vyznání, který se zachoval, „by
nebyl žádnou ostudou pro teologickou literaturu té doby,“ praví kompetentní kritik.
Její upřímná a opravdová zbožnost byla její nejnápadnější vlastností. Sytila svou duši
denními úvahami nad Božím slovem a modlitbou. Věnovala jim hodinu každý den ráno
a večer. Její dopisy dětem a rady synům o vážných teologických otázkách ukazují jas
nost a správnost úsudku. Úcta, s jakou její vzdělaní a oddaní synové přijímali její rady,
dokazuje váhu, kterou jejím názorům přisuzovali.
Básnické schopnosti, jimiž byli John a především Charles tak vysoce nadáni, pocházely
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spíše od jejich otce než od matky, která nezanechala žádný důkaz nadání v tomto směru.
Naproti tomu u Samuela Wesleye bylo „veršotepectví“, jak to nazval, téměř mánií. Byl
to muž literárně neobyčejně pilný a z jeho pera plynula jedna báseň za druhou. Ty se
dostávaly do tisku péčí londýnského nakladatele Duntona, který se oženil s jednou dcerou
dr. Annesleye. Mnohem větší službu však prokázal Wesleyovi tím, že ho seznámil se
Susannou Annesleyovou, jeho budoucí ženou. Pope dobře znal Wesleye staršího a do
poručil ho Swiftovi jako „učeného muže, jehož próza je lepší než jeho poezie“. Delšími
jeho básněmi byly „Život Kristův“ a „Dějiny Starého a Nového zákona“, psané spíše
kostrbatými verši. Avšak jeho nejlepším výtvorem bylo učené latinské pojednání o knize
Jób. Dostalo se mu vzácného vyznamenání, že mohl své svazky věnovat třem po sobě
následujícím anglickým královnám.
Jedno z těchto věnování mu vyneslo faru v Epworthu s příjmem dvě stě liber ročně.
To bylo velké štěstí, neboť – jak napsal arcibiskupovi v Yorku – míval „po šest nebo
sedm let jen padesát liber ročně a nejméně jedno dítě každý rok“. Přesto však přijímal
každý přírůstek do své rodiny jako dar od Boha a statečně zápasil, aby opatřil chléb pro
stále rostoucí počet hladových krků.
Už v době, kdy ještě žil s ženou a dítětem v Londýně a měl roční příjem třicet liber,
byla patrná jeho zděděná rozhodná nezávislost. Dvorní strana mu nabídla prebendu,
pokud z kazatelny přečte pověstné prohlášení krále Jakuba II. o odpustcích. Pokládal
to za podporu římských katolíků – ve skutečnosti tomu tak bylo – a nejen odmítl pro
hlášení přečíst, ale odsoudil je v kázání slovy tří mladíků na adresu zlaté sochy krále
Nebúkadnesara. Postoj ke státní církvi byl u Samuela Wesleye, stejně jako u jeho ženy,
výsledkem přesvědčení, nikoli zištnosti.
Na malé faře v Epworthu proběhlo jedno z nejvznešenějších údobí, které Coleridge
nazval sladkou idylou anglické společnosti – život na venkovské faře. Zde, v tichém
okruhu domácích radostí a církevních povinností, byla k užitku lidí a k Boží slávě
vychovávána četná rodina, která čítala dohromady devatenáct dětí. Samuel Wesley byl
horlivý na kazatelně a při plnění duchovenských povinností a směle káral hřích u pro
stých i u vznešených. Lidé ve hříchu, jimž se pravda protivila, se jeho přímostí brzy
uráželi. Zmrzačili mu dobytek, dvakrát zapálili dům a stříleli z pušek a řvali pod jeho
okny. Pro malý dluh byl zatčen, když vycházel z kostela, a uvržen do vězení, kde strávil
tři měsíce.
„Odpočívám teď,“ napsal z vězení arcibiskupovi v Yorku, „neboť jsem se dostal do
přístavu, kde už jsem si dlouho přál být.“ Záhy však začal duchovně sloužit spoluvězňům,
s nimiž se denně modlil a jimž v neděli kázal. Jeho vzácná žena ho svou soucitností
a statečností velice podporovala. „Ne každý by to všechno dovedl snášet,“ napsal arci
biskupovi, „avšak díky Bohu, má žena to snáší lépe než já, když o tom píšu, nebo Vaše
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Milost, když o tom budete číst.“ „Když jsem sem přišel,“ pokračuje, „měl jsem o málo
víc než deset šilinků a má žena měla doma sotva tolik. Poslala mi své prsteny, protože
neměla nic jiného, čím by mi pomohla, já jsem jí je však vrátil.“
Epworthská fara byla starobylá prostá budova ze dřeva a malty, pokrytá došky a porostlá
stoletým mechem a lišejníkem. Byl tam přijímací pokoj, hala, kuchyň, v poschodí tři
pokoje, pár menších pokojíků a pracovna, kde – jak už jsme slyšeli – farář trávil většinu
času „veršotepectvím“ a přípravou kázání. Řízení domácích záležitostí spolu s často
mučivými starostmi o obživu a péči o dům ponechal své praktičtější a schopnější ženě.
Farářská rodina byla vzorem křesťanské domácnosti. Zbožnou vážnost vyvažovala nevinná
veselost a všechno mělo nádech laskavé rodinné pohody. „Mají pověst,“ praví dr. Clarke,
„že to je rodina, kde se v celém Lincolnshire mají navzájem nejvíce rádi.“
Středem a řídícím duchem tohoto krásného prostředí byla Susanna Wesleyová. Podob
ně jako římská matrona Cornelia pečovala o své děti, kterých jednou měla kolem sebe
třináct, jako o své nejdražší klenoty. Všichni měli mazlivé přezdívky, které se s oblibou
užívaly jako lichotka, a to v kruhu rodiny i v rozsáhlé korespondenci, kterou pak udržo
vali, když opustili domov. Největší poctou pro tuto milující matku je vřelá náklonnost,
kterou u svých dětí vzbudila.
Její syn John jí píše z Oxfordu v době, kdy její zdraví bylo chatrné, a s nádechem
láskyplné péče vyslovuje naději, že zemře dřív než ona, aby nemusel snášet bolest její
ztráty. „Udělal jsi dobře,“ napsala mu v neuvědomělém proroctví, „že jsi opravil to
pošetilé přání, že bys chtěl zemřít dříve než já, neboť nevíš, jakou práci pro tebe Bůh
má, než opustíš tento svět.“
Její dcery ji milovaly téměř dětskou zbožností. Smrt a zármutek mnohokrát vstoupily
do tohoto šťastného domova a několik z devatenácti dětí zemřelo v raném věku. Na
ty, jež přežily, se soustředilo vřelé teplo mateřské lásky. Děti si zřejmě takovou matku
zasloužily. Všechny byly inteligentní, některé se vyznačovaly živostí a bystrostí, jiné
básnickým nadáním a několik děvčat vynikalo krásou a vtipem. Žert a veselí nebyly
v této rodině zdravých, šťastných dětí cizí a velká hala fary se stala místem bujných zábav.
„Hry zručnosti a štěstí,“ praví dr. Stevens, „patřily k zábavám rodiny, a to i takové, které
John Wesley později metodistům zakázal.“
Avšak mateřská láska se nikdy nezvrhla v nesprávnou shovívavost. Domácí kázeň byla
přísná, nebyla však krutá; v této šťastné domácnosti převládala autorita, vedená laskavostí.
Susanna Wesleyová vedle svých četných domácích starostí řídila celé počáteční vyučování
svých dětí sama. John s obdivem popisuje klid, se kterým psala dopisy, vyřizovala různé
záležitosti a rozmlouvala, obklopena početnou rodinou. Zanechala nám zprávu o svém
způsobu vedení a vyučování:
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„Děti byly od narození vždy vedeny k pravidelným životním návykům ve věcech, které
dokázaly zvládat, jako je oblékání, svlékání atd. Když jim byl jeden rok, byly nabádány
k tomu, aby plakaly tiše. Tím se ušetřilo mnoho nápravných opatření a protivný zvuk
dětského řevu byl v domě sotva slyšet. Vůli dětí bylo třeba překonat, protože to je jediný
silný a rozumný základ náboženské výchovy, bez níž jsou poučování a příklad neúčinné.
Když se to děje důsledně, pak je dítě schopné dát se vést rozumem a zbožností svých
rodičů, než samo dospěje k zralosti a zásady náboženství zakoření v jeho mysli.“
Náboženská výchova začínala velice záhy. Děti „byly vedeny k tomu, aby při rodin
né pobožnosti byly zticha a aby se na závěr pomodlily. Než mohly klečet nebo uměly
mluvit, činily tak posuňky“. Když jim bylo pět, učily se číst. Jeden den měly na to, aby
se naučily písmena – výkon, který všechny zvládly dobře, kromě dvou, jimž to trvalo
půldruhého dne. „Kvůli tomu jsem je pokládala za velice hloupé,“ prohlásila jejich
matka. Jakmile uměly hláskovat, začaly číst Písmo a musely zůstat u daného úkolu, až
jej zvládly dokonale. Jedno z děvčat prý v osmi letech umělo číst řecky.
O kulturu srdce bylo pečováno stejně jako o kulturu mysli. Susanna píše, že „začali
pravidelně zpívat ráno i večer žalm při zahájení a zakončení vyučování. V pět hodin
nejstarší vzal nejmladší dítě, které už mluvilo, druhé pak další a přečetli jim denní žalm
a kapitolu z Nového zákona.“ Ona sama každý večer rozmlouvala s jedním dítětem
o věcech víry, některý večer se dvěma, aby se tak dostalo každý týden na všechny. Vliv
těchto požehnaných hodin je nesmírný.
V srdcích dětí byl pěstován hluboký smysl pro čestnost. Když se některé z nich pro
vinilo, bylo nabádáno k tomu, aby se otevřeně přiznalo, a když slíbilo, že se polepší,
bylo mu odpuštěno. Výsledek této rodinné výchovy byl zřejmý na charakterech, které
vytvářela. Deset dětí se dožilo dospělého věku a každé se stalo upřímným křesťanem
a po mimořádně zbožném životě zemřelo ve vítězné víře. „O takové rodině,“ praví dr.
Adam Clarke, „jsem nikdy neslyšel a nikdy jsem ji nepoznal. Od dob Abrahama a Sáry,
Josefa a Marie z Nazaretu tu nebyla rodina, jíž by lidstvo bylo více zavázáno.“
Tato ušlechtilá žena měla hluboký zájem o duševní blaho svých sousedů stejně jako
o vlastní rodinu. Když její muž byl ve vězení, otevřela dveře svého domu pro pobož
nosti. Někdy bylo přítomno až dvě stě lidí a mnozí další odešli, protože nebylo místo.
Předčítala jim nejlepší probuzenecká kázání, která našla, modlila se a mluvila s nimi.
Wesleyův zástupce a někteří farníci se písemně vyjádřili proti shromážděním, která
označili za „tajné shromažďování“. Obhajovala své jednání v dopise muži, v němž je
patrný zdravý úsudek a dobrý vkus. „Nedovedu si představit,“ napsala, „že by Ti někdo
něco vytýkal proto, že se Tvá žena snaží přivést lidi do kostela a zabránit jim v znesvě
cování dne Páně tím, že jim čte a i jinak slouží.“ Na námitku, aby nechala číst někoho
jiného, odpověděla: „Neuvědomuješ si, jací to jsou lidé. Nemyslím, že by jeden jediný
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muž mezi nimi dokázal číst kázání tak, aby značnou část neslabikoval.“ Jak by to mohlo
posloužit ostatním! S plným uznáním autority svého manžela se ohrazuje, aby neradil,
ale aby přikázal, má-li s tím skončit.
Klidná epworthská fara nebyla ušetřena zármutku. Půvabný rodinný kruh čas od času
navštívila smrt a devět jejích členů uchvátila. A ještě smutnější věci než smrt narušovaly
jejich štěstí. Krása a půvaby několika dcer vedly ke sňatkům, které se ukázaly jako
nešťastné. V úzkosti duše napsala soucítící matka svému bratru o největším zármutku,
jaký může postihnout srdce ženy: „Bratře, jsi šťastný, třikrát šťastný! Šťastná je má sestra,
která pohřbila své děti v útlém věku, kdy byly ochráněny před pokušením, před vinou,
před nedostatkem nebo hanbou, ochráněny před ztrátou přátel. Věř mi, je lepší truchlit
pro deset mrtvých dětí než pro jedno živé.“
Tíseň chudoby byla v této rodině až příliš dobře známa, někdy zakoušeli i nedostatek.
Visel nad ní stín dluhů a pod tímto stínem Samuel Wesley klesl do hrobu. Ač příjmy
v Epworthu byly nominálně stanoveny na dvě stě liber, ve skutečnosti nečinily víc
než sto třicet. Jak z tohoto hubeného platu i při největší šetrnosti mohla být celá velká
rodina oblečena, nasycena a vzdělána, je velkou záhadou. Avšak toto strádání nesnášeli
s naříkáním, nýbrž s humorem. V dopise arcibiskupovi z Yorku tato vzácná žena mohla
říci, že zkušenost a pozorování během více než padesáti let ji naučily, že je mnohem
snazší být spokojen bez bohatství než s bohatstvím.
Bylo už řečeno, že fara byla dvakrát zapálena nespokojenou místní chátrou. Při dru
hém požáru se stalo, že budoucí zakladatel metodismu byl zvláštní Boží prozřetelností
vyrván téměř z jícnu smrti. Susanna Wesleyová, která měla chatrné zdraví, se nemohla
zachránit jako ostatní členové rodiny, kteří se spustili z oken hořící budovy. Třikrát se
pokusila razit si cestu plameny na ulici, pokaždé však byla výhní zahnána zpět. Nakonec
s ožehnutýma a popálenýma rukama z ohně unikla.
Pak se zjistilo, že chybí malý John. Pološílený otec se několikrát pokusil vystoupit po
hořících schodech, aby ho zachránil, ty se však pod jeho tíhou prolomily. Ohrožené dítě
zjistilo, že mu hoří postel, a uteklo k oknu, odkud je dva sousedé, z nichž si jeden stoupl
na ramena druhého, vyrvali ze zkázy ve chvíli, kdy se hořící střecha propadla a z domu
zbyla hromada trosek. Všechno bylo ztraceno – nábytek a šatstvo rodiny, i cenné knihy
a rukopisy pracovitého faráře. Avšak křesťan a otec nade vším zvítězil. „Pojďte, přátelé,“
zvolal, když shromáždil zachráněnou rodinu, „poklekněme a poděkujme Bohu; daroval
mi všech mých osm dětí, jsem dosti bohatý!“
Vděčná matka zasvětila zázračně zachráněné dítě službě Bohu. Napsala: „Chci se více
než dosud věnovat obzvlášť pečlivě duši tohoto dítěte, které jsi tak milostivě zachoval,
abych do jeho mysli vštípila zásady pravého náboženství a pravé ctnosti. Pane, dej mi
milost, abych to činila upřímně a moudře, a požehnej mou snahu úspěchem.“
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Když byli hoši ve škole Charterhouse a na univerzitě v Oxfordu, udržovala s nimi
stálou korespondenci. Její dopisy se vyznačují zvláštní starostlivostí o jejich duchovní
blaho. „Rozhodni se, že učiníš náboženství cílem svého života,“ napsala Johnovi. „Ze
srdce bych si přála, abys důkladně prozkoumal své srdce a poznal, zda skutečně máš
naději spasení v Ježíši Kristu. Pokud ji máš, pak uspokojení z toho, že o tom víš, boha
tě odmění tvou námahu; pokud ji nemáš, budeš mít tím pádnější důvod k slzám, jaké
nemůže vyvolat žádná tragédie.“ Není divu, že s takovou matkou a s takovými radami
se její synové stali požehnáním pro svou dobu.
Po smrti svého muže byla tato svatá duše zachována ještě mnoho let, aby svými
moudrými radami podpírala neobvyklá a často těžká rozhodování svých synů. Když
přišly stížnosti na „výstřednost“ kázání pod širým nebem, poznala Boží ruku v okolnos
tech, které k němu vedly, a stála při svém synu v Kennington Common, když zvěstoval
evangelium zástupu dvaceti tisíc lidí.
Vedle staré Slévárny, mateřské kaple metodismu, zřídil John Wesley domov pro sebe
a pro své pomocníky v Londýně. Sem s láskou přivedl svou milovanou a ctěnou matku
a s něžnou péčí se o ni v jejím stáří staral. Když už nemohla chodit na shromáždění,
mohla slyšet zpěv a modlitby, které téměř denně zněly historickou budovou. Zde ve věku
sedmdesáti tří let zemřela v pokoji. „Neměla pochybnosti, ani strach,“ napsal její syn,
„ani žádné přání, než odejít a být s Kristem.“
John Wesley a pět jejích dcer stálo kolem jejího úmrtního lože a odevzdávalo její
duši Bohu na modlitbách. Když už nemohla mluvit, hleděla upřeně vzhůru, jako by
– stejně jako Štěpán – viděla před sebou nebe otevřené. Posledními slovy požádala
děti, aby až bude odcházet, zazpívaly žalm k Boží chvále. Chvějícím hlasem vyplnily
její poslední přání a její duch se vydal na cestu od pozemských lopot a bolestí k pokoji
a blaženosti v nebi. Její pozůstatky odpočívají mezi mnohými význačnými mrtvými na
hřbitově Bunhill Fields a prostý mramorový pomník v kapli v City Road připomíná její
vzácný život.
Její šlechetný život nepotřebuje žádná slova chval. Samo její dílo ji velebí. Její děti
ji nazvaly blahoslavenou. Mnohé dcery byly ctnostné, ona je však všechny předstihla.
Její život plný práce a zkoušek, velkého strádání a trpělivého prokazování dobra byl
korunován bohatou a slavnou odměnou. Požehnaná výchova prostého domova vyvolala
svatý impuls, který oživil duchovní život mezi křesťany až podnes.
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John

a Charles Wesleyové, zakladatelé metodismu
Fara v Epworthu se může právem nazývat kolébkou metodismu. Z devatenácti dětí
Samuela a Susanny Wesleyových jich později několik v životě vyniklo zbožností, inteli
gencí a učeností. Jiní se vyznačili vtipem a bystrostí. Nejstarší syn Samuel se stal učeným
farářem a autorem několika duchovních písní. Také jiní měli básnické nadání. Několik
dětí zemřelo v raném věku, avšak jednu dobu jich bylo třináct naživu a naplňovaly starou
epworthskou faru mladistvým smíchem a žertem.
Dva členové této pozoruhodné rodiny získali světový věhlas jako zakladatelé metodis
mu. John Wesley (1703 – 1791), starší z obou, měl jako chlapec sklon k vtipu a humoru.
Jeho bratr Charles (1707 – 1791), o necelých pět let mladší, byl mimořádně duchaplný
a činný a vynikl odvahou a zručností při dětských akcích se spolužáky. Už jsme se
zmínili o domácí výchově v této první metodistické domácnosti a o zvláštní záchraně
malého Johna z ničivého ohně.
Už ve třinácti letech opustil „Jacky“, jak je nazýván v matčiných dopisech, ochranné
prostředí epworthské fary a odešel do školy Charterhouse v Londýně. Byl to starý klášter,
založený před šesti sty lety. Poté co jej Jindřich VIII. zrušil, stal se rodinným sídlem
Howardů a dvorem královny Alžběty a krále Jakuba. Byl přeměněn na školu pro čtyřicet
hochů a na útulek pro osmdesát zchudlých šlechticů. Roční rozpočet školy činil třicet
tisíc liber. Mezi jeho proslulé žáky patřil Addison, Steele, Blackstone, Wesley, Grote,
Havelock a Thackeray. Ve Wesleyově době byla duševní strava lepší než tělesná a Jacky
býval téměř vysílen hladem. Poslechl moudré rady otcovy, aby třikrát denně oběhl velkou
zahradu. Dostal tak výbornou chuť, i když nedostával mnoho, aby ji ukojil.
Za tři roky vstoupil na kolej Christ Church v Oxfordu, kde pokračoval v klasických
studiích. Stal se lektorem řečtiny na univerzitě, když mu bylo něco málo přes třiadvacet
let. Také v hebrejštině byl jedním z nejlepších znalců své doby. Někdy v té době k němu
přibyl mladší bratr Charles. Když bylo Johnovi dvacet osm a Charlesovi dvacet tři, byl
založen proslulý „Svatý klub“. Tvořila jej malá skupinka studentů, která se scházela ke
studiu řeckého Nového zákona, sebezpytování a modlitbě. Jejich metodický život dal
podnět k tomu, že dostali přízvisko „metodisté“, opovržlivé jméno, které se mělo stát
čestným názvem.
Může-li být fara v Epworthu nazvána kolébkou metodismu, byl to Oxford, kde John
dostal své silné intelektuální ražení. Nesmí se zapomínat, že to bylo na přední anglické
univerzitě, kde tento muž byl vychováván a vzděláván. Tito oxfordští studenti, kteří se
scházeli ke studiu Božího slova v původních jazycích, nebyli žádní nevzdělanci. V touze
po vzdělanosti zapálili své pochodně na oltářním ohni věčné pravdy a pokračovali, aby
šířili světlo, osvětlovali temnotu a jako heroldové hlásali rozbřesk nového dne. Znak
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univerzity má v této souvislosti prorocký význam. Je na něm otevřená Bible a heslo
Dominus illuminatio mea, Hospodin je světlo mé. Poslání metodismu bylo podobné
jako poslání Ježíše z Nazareta, totiž kázat evangelium chudým a poníženým, a mohl
tak činit tím spíše, že se snažil
„spojit pár tak dlouho oddělený,
znalost s živou zbožností.“
V majestátném prostředí Oxfordu, města kolejí, které odchovalo mnoho anglických
učenců a státníků, přijali Wesleyové, Whitefield, Coke a další z prvních metodistických
vůdců obsáhlé vzdělání, i klasické, které je tak dobře vystrojilo pro velké životní dílo,
jež měli vykonat. To činí návštěvu tohoto místa obzvláště zajímavou.

Lincoln College, Oxford
Toto úctyhodné sídlo vzdělanosti, pocházející z doby Alfreda, dávný Oxenford, Volský
brod – jeho znakem je dosud štít s volem brodícím se řekou – má jedinečně půvabný
vzhled, díváme-li se z dálky na četné věže a špičaté štíty a na ohromnou budovu Rad
cliffské knihovny, tyčící se nad okolní zelení. Přistoupíme-li blíže, zvýší se tím jen
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působivost této architektonické nádhery. Pravděpodobně žádné město této velikosti na
světě nemá takový půvab jako toto město kolejí. Kterýmkoli směrem člověk pohlédne,
spatří krásnou věž, štít nebo gotické průčelí. Kráčíme-li po měkkých travnatých čtvercích
a procházíme-li břečťanem porostlými podloubími, jdeme-li kolem dlouhé řady kolejních
budov a navštívíme-li klenutou knihovnu, velké síně a kolejní kaple, uděláme si představu
o ovzduší učenosti, kterým byli zakladatelé metodismu obklopeni.
Kolej Christ Church, kde Wesleyové a Whitefield studovali, je největší a nejvznešenější
kolejí v Oxfordu. Za svou nádheru vděčí kardinálu Wolseyovi, který ji založil, když byl
na vrcholu úspěchu. Do koleje Christ Church se vchází Wolseyovou „Krásnou branou“,
skutečně hodnou toho jména.
Kostel St. Mary, na jehož kazatelně John Wesley často kázal, je spojen s důležitými
momenty reformace. Z jeho kazatelny Wycliff káral římské pověry své doby a zastával
právo laiků číst Boží slovo jako záštitu jejich občanské a náboženské svobody. O dvě
století později, kdy vliv Říma na univerzitě stoupal, sem byli roku 1555 povoláni bis
kupové-mučedníci Cranmer, Ridley a Latimer k výslechu před kardinála Polea. A o rok
později byl arcibiskup Cranmer vyveden z vězení, aby veřejně odvolal své protestantské
názory. „On, jenž byl donedávna anglickým primasem,“ praví Foxe, „byl oděn do prostého
a ošumělého oděvu se starou čtverhrannou čapkou a stál na nízkém lešení poblíž kazatelny.
Po tklivé modlitbě vztáhl pravou ruku a místo očekávaného odvolání řekl: »Protože se
má ruka provinila tím, že psala v rozporu s mým srdcem, nechť je ruka potrestána jako
první, nechť je upálena napřed!« Když takto »odhodil břemeno své hanby«, vlekli ho
s mnohými urážkami z lešení na místo, kde Boha oslavil v plamenech poté, co se nuceně
stal svědkem mučednictví Latimera a Ridleye.“
Wesleyové věděli o tomto posvěceném místě. S Whitefieldem a jinými členy Svatého
klubu pravidelně navštěvovali zločince v obecním vězení. V těchto temných kobkách kdysi
byli uvězněni biskupové-mučedníci Cranmer, Latimer a Ridley a odtud kráčeli na smrt.
Jistě zde Wesleyové často přemítali a přijímali inspiraci z příkladu těch hrdinných mužů,
že bude-li třeba, také budou ochotni zemřít jako oni pro Pána, kterého tolik milovali.
Břečťanem zarostlá brána v kostele St. Mary je malebně krásná. Socha Panny Marie
nad ní velice pohoršovala puritány a byla jednou z příčin obžaloby arcibiskupa Lauda.
Musíme se však vrátit k příběhu Johna Wesleye. V patřičnou dobu byl ordinován
duchovním státní církve a po nějakou dobu pomáhal otci, který v Epworthu klesal pod
tíhou stáří.
Po otcově smrti byl pozván, aby nastoupil na jeho místo jako farář. Také byl požádán,
aby šel se svým bratrem jako misionář do Georgie. Rozhodnutí záviselo na svolení jeho
matky. „Mohu být oporou v jejím stáří,“ řekl, „hlavní podporou a útěchou.“ Avšak tato
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žena nedbala na svou vdovskou opuštěnost a řekla: „I kdybych měla dvacet synů kona
jících takovou práci, radovala bych se, byť bych je už nikdy neměla spatřit.“
Na palubě lodi, na níž se bratři plavili do Nového světa, bylo několik ochranovských
Moravanů se svým biskupem. Loď se stala „modlitebnou, chrámem a seminářem“. Denní
modlitby a kázání, studium Písma a křesťanské věrouky a vyučování dětí vyplňovalo
jejich čas. Za strašlivé bouře, která velice poděsila anglické cestující, zbožní Moravané,
i ženy a děti, klidně pokračovali ve zpěvu, nebojíce se smrti – lekce, které se oxfordští
druhové ještě nenaučili.
Po příjezdu do Georgie se Wesleyové horlivě věnovali své misionářské práci. Žili
asketickým životem. Spali raději na zemi než na posteli, odmítali jakoukoli potravu kromě
chleba a vody, a John chodil bos, aby dodal odvahu chlapcům ve škole – blahosklon
nost, jejíž motiv byl lepší než její příklad. Jisté je, že osadníci neocenili tuto asketickou
zbožnost a Wesleyové záhy zjistili, že bude lépe, když se vrátí do Anglie.
„Jel jsem do Ameriky obracet indiány,“ napsal John Wesley ve svém deníku, „ale kdo
obrátí mne? Mám dobré náboženství pro letní pohodu. Dovedu dobře mluvit, dokonce
i věřit, nehrozí-li žádné nebezpečí. Jakmile mi však pohledí do očí smrt, zmocňuje se
mne neklid. Nedovedu říci: »Umříti je zisk.«“ Přestože měl velký neklid v duši, dále
kázal a modlil se. Obnovil styky s Moravany tím, že navštěvoval jejich shromáždění
v Londýně. Jednou večer jeden laik předčítal Lutherovu předmluvu k Listu Římanům.
Wesley píše: „Pocítil jsem, jak se mé srdce zvláštním způsobem rozehřálo. Uvědomil jsem
si, že důvěřuji Kristu, jenom Kristu, že mě spasí, a byla mi dána jistota, že on shladil mé
hříchy, právě mé, a že mne vykoupil od zákona hříchu a smrti.“ Teprve když mu bylo
třicet pět let, získal plnou jistotu víry, kterou tak dlouho hledal a kterou měl zvěstovat po
celé zemi jako ohnivý kazatel kříže. „Není žádnou nadsázkou,“ píše Lecky v Dějinách
Anglie v osmnáctém století, „že to, co se odehrálo v onom prostém shromáždění v ulici
Aldersgate, poznamenalo celé období v anglických dějinách. Poznání, které tehdy bylo
dáno jednomu z nejvýraznějších a nejaktivnějších duchů v Anglii, je pravým zdrojem
anglického metodismu.“
Zbožnost Moravanů udělala na Wesleye tak hluboký dojem, že se rozhodl navštívit
jejich hlavní sídlo v Ochranově. Byl povzbuzen jejich hlubokou zbožností. „Rád bych
zde strávil svůj život,“ napsal. „Protože mě však můj Pán volá k práci na jiném úseku
své vinice, musel jsem opustit toto šťastné místo.“
V jeho kázáních se teď začal ozývat nový tón. Odsouzeným zločincům ve vězni
ci Newgate stejně jako důstojným shromážděním v kostelech kázal pokání, odpuštění
hříchů a spasení pro všechny. Spolu se svým bratrem Charlesem a s George Whitefieldem
všude chodil a kázal s podivuhodnou mocí toto nové poselství o Boží milosti.
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Roku 1739 John Wesley zasvětil první modlitebnu pro lid zvaný metodisté a orga
nizoval první metodistické společenství. Jeho vlastní zpráva o této důležité události
zní: „Na sklonku roku 1739 za mnou přišlo osm nebo deset lidí v Londýně. Přáli si,
abych se s nimi modlil a poradil jim, jak utéci budoucímu hněvu. Takový byl původ
Spojeného společenství.“ To je zapsáno jako počátek metodismu, od kterého se datuje
jeho organizace.
Místo vzniku každé důležité instituce, rodiště každého velkého hnutí nebo velké
ho člověka vždy budou přitahovat pozornost. Proto lidé s velkým zájmem navštěvují
význačná místa svého národa a lidstva. S nemenší úctou bychom měli vyhledávat také
kolébku největšího náboženského hnutí moderní doby. První domov metodismu byl
ovšem velice skromný, připomíná prosté začátky křesťanství samého – betlémské jesle
a nazaretskou chatrč. Na počátku roku 1739 byl John Wesley požádán, aby jako místo
pro shromáždění zajistil starou slévárnu v Moorfields v Londýně. Byla to rozsáhlá řada
budov poblíž dnešní kaple v City Road. Wesleyovým jediným pravidelným příjmem byl
jeho oxfordský plat dvacet osm liber ročně. Na zakoupení slévárny bylo zapotřebí sto
patnácti liber; pln víry se zadlužil a za přispění přátel pak bylo vydáno téměř sedm set
liber na její úpravu pro bohoslužby. Místo úderů na kovadliny a hukotu tavicích pecí
při výrobě smrtonosných válečných nástrojů zde zaznívaly posvátné písně a radostná
zvěst evangelia pokoje.
Část budovy byla vybavena školními stoly. Zde po sedm let učil Silas Told chudé
děti od šesti hodin ráno až do pěti hodin večer za plat deseti šilinků týdně. Část byla
později upravena jako knihkupectví pro prodej Wesleyových knih. Součástí zařízení se
také stala výdejna léků a chudobinec, kde žilo v roce 1748 devět vdov, jedna nevidomá
žena a dvě chudé děti. „Chtěl bych dodat,“ praví Wesley, „že čtyři nebo pět kazatelů,
včetně mne, a další kazatelé, kteří jsou ve městě, jíme s chudými stejné jídlo u stejného
stolu. Radujeme se z toho jako z radostného závdavku lámání chleba v Království naše
ho Otce.“ Také byla zřízena spořitelna a půjčovní fond. V podkroví byly místnosti pro
Johna Wesleye, v nichž žila a zemřela jeho matka. Byly tam také místnosti pro pomocné
kazatele a pro služebnictvo.
K této nevlídné zchátralé budově směřovaly za temných londýnských jiter a večerů
při mdlém světle svíček nebo olejových lamp po špatně dlážděných ulicích zástupy
bohabojných metodistů, kteří šli na shromáždění. V roce 1743 mělo společenství ve
Slévárně neméně než 2 200 členů, rozdělených do šedesáti šesti tříd.
„Výstřednosti“ nových apoštolů záhy způsobily, že před nimi zavírali kostely. Charles
Wesley byl zbaven úřadu v církvi a arcibiskup z Canterbury mu pohrozil exkomunikací.
Když byli vykázáni z kostelů, šli horliví evangelisté kam jen mohli a kázali Boží slovo
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– na náměstích, na svazích hor, na veřejných prostranstvích, kdekoli lidé byli ochotni
naslouchat a někdy i tam, kde ochotni nebyli.
John Wesley byl záhy postaven před nový problém, totiž kázání laiků. Thomas Maxfield,
jeden z jeho obdarovaných pomocníků, se jednou za Wesleyovy nepřítomnosti ve Slé
várně v Londýně ujal slova na kazatelně – k značnému prospěchu velkého shromáždění.
Jakmile Wesley, muž se silným smyslem pro církevní řád, zaslechl o této výstřednosti,
spěchal do Londýna, aby této novotě učinil přítrž. Jeho moudrá matka však rozpo
znala znamení doby s větší prozíravostí než její učený syn. „Dej si pozor, jak naložíš
s tímto mladým mužem,“ řekla, „jistě ho ke kázání povolal Bůh jako povolal i tebe,“
a doporučila mu, aby si ho napřed poslechl a teprve potom soudil. „Je to Pán. Nechť
učiní, co uzná za dobré,“ poznamenal oddaný stoupenec církve a další z jeho starých
předsudků padl. Přijal Maxfielda jako syna v evangeliu. Lady Huntingdonová napsala
o tomto výmluvném kazateli: „Bůh ho vzbudil z kamení, aby usedl mezi knížaty Jeho
lidu.“ Takový byl počátek velké armády laických pomocníků, kteří toho tolik vykonali
ve Starém i v Novém světě.
Neméně důležité zařízení vzniklo v Bristolu, totiž metodistické shromáždění tříd.
Wesleyovy organizační schopnosti, které podle Macaulayových slov nebyly menší než
schopnost kardinála Richelieua, začaly zařazovat jeho stoupence do malých skupin, aby
se vzájemně vzdělávali a modlili a aby systematicky a pravidelně dávali příspěvky na
rostoucí výdaje metodistických společenství. Wesley píše: „To byl původ našich tříd,
za které nemohu Boha dostatečně chválit. Nevýslovná prospěšnost tohoto zařízení byla
od té doby stále patrnější.“

Farní kostel v Epworthu
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Když byl vykázán z kostela v Epworthu, kde jeho otec byl tak dlouhou dobu farářem,
postavil se John Wesley na otcův náhrobní kámen a kázal den co den s takovou mocí
a s takovým důrazem, že mnozí z posluchačů „pozvedli svůj hlas a plakali“ a někteří
padli k zemi jako mrtví.
Když byl vyloučen téměř ze všech kazatelen zákonem ustanovené církve a metodis
tické třídy a společenství vznikaly na všech stranách, sestavil John Wesley Všeobecná
pravidla Spojených společenství, která se stala součástí řádu metodistických církví ve
světě. Je to jedno z nejprostších a nejvšeobecnějších vyznání víry, jaké kdy v křesťan
stvu vzniklo. John Wesley poznamenává v deníku: „Kéž bychom nikdy neučinili nic
víc a nic míň podmínkou pro spojení s námi, než mysl, jaká byla v Kristu, a chození
jako chodil on.“
Cestujících kazatelů a laických pomocníků rychle přibývalo a během krátkého času
byly vybudovány kaple v hlavních centrech. Jedni slyšeli Boží slovo rádi, druzí byli plni
hlubokého nepřátelství. Pronásledování prvních metodistů se podobalo pronásledování
prvních křesťanů. „V Sheffieldu,“ píše John Wesley, „se zdvihlo peklo a postavilo se
proti nám.“ Házeli do kostela kameny a jiné věci. Aby uchránil budovu a lidi, oznámil,
že bude kázat venku a pohledí nepříteli tváří v tvář. Jeden důstojník přiskočil k staršímu
Wesleyovi a nasadil mu meč na prsa. Wesley se nezalekl, rozhalil svou vestu a řekl klidně:
„Bojím se Boha a ctím krále.“ „Výtržníci se rozhodli strhnout modlitebnu a pustili se do
práce, zatímco jsme kázali a velebili Boha,“ píše Wesley. „Byla to pro nás slavná chvíle.
Každé slovo a napomenutí zapadlo hluboko, každá modlitba byla zpečetěna. Chátra zuřila
celou noc; do rána zbořila jednu část domu a záhy nezůstal kámen na kameni.“ Výtržníci
vytloukli okna jeho obydlí a hrozili, že je zbourají. Avšak kazatel v pobořeném pokoji
v pěti minutách klidně usnul. „Nebál jsem se zimy,“ píše, „ale usínal jsem se slovy
»rozpraš národy válkychtivé«.“ Příští den ráno kázal jako obvykle v pět hodin.
Charles Wesley, ač povahou plachý člověk, byl při konání povinností odvážný jako lev
a s neohroženou odvahou sdílel pronásledování metodistických kazatelů. V Bristolu ho
postihla nehoda a na čas nemohl chodit. Přesto ho vozili z místa na místo a denně kázal
na kolenou. „Slovo Boží není omezeno jako já,“ napsal, „ale běží velice rychle.“ Kaple
v St. Ivesu v Cornwallu byla úplně zdemolována a účastníci bohoslužeb nemilosrdně
zbiti a pošlapáni. Nakonec „se rváči začali hádat mezi sebou, rozbili hlavu městskému
písaři a jeden druhého vyhnali z místnosti“. Duchovní a starší ze státní církve stáli často
v čele chátry. V Poolu se v kostelních záznamech zachoval zápis o vydáních za nápoje
pro chátru a její vůdce ve vesnické hospodě, že vyhnali metodisty. Přesto však nikde
nebylo dosaženo slavnějšího vítězství pro metodismus než právě v hrabství Cornwall.
Nejurputnější pronásledovatelé se stali jeho nejoddanějšími obránci.
Ve Wednesbury byl John Wesley v noci napaden hlučícím davem horníků a dalších
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lidí. Jeden silný muž se ho snažil několikrát uhodit dubovým klackem do hlavy. Jedna
rána by ho pravděpodobně byla zabila, všechny však byly odvráceny, říká Wesley, aniž
věděl jak. Silná rána ho udeřila do prsou a jiná do úst, až vytryskla krev. Necítil však
větší bolest, ujišťuje, než kdyby se ho byli dotkli stéblem. Na všech stranách byl hluk
jako hukot moře. Mnozí křičeli: „Rozbijte mu hlavu! K zemi s ním! Zabijte ho!“ „Ne,
napřed si ho vyslechneme,“ volali jiní. Nakonec se počal hlasitě modlit. Hromotluk,
který vedl chátru, se k němu náhle obrátil a řekl: „Pane, dám za vás život. Pojďte za
mnou a nikdo vám nezkřiví ani vlas na hlavě!“
Útočili na domy metodistů, vytloukali okna, rozbíjeli nábytek. Charles píše o svém
bratru Johnovi: „Vypadal jako Kristův voják. Jeho šaty roztrhali na cáry.“ Avšak nesmělý,
úzkostlivý básník metodismu šel také jako voják do hrozivé vřavy a kázal na slovo:
„Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!“ a pak opět, při denním světle,
na text: „Neboj se toho, co máš vytrpět.“
Při vypuknutí stuartovského povstání roku 1745 byly šířeny nejnesmyslnější pomlu
vy o Johnu Wesleyovi: „Byl agentem nápadníka trůnu; byl zatčen pro velezradu; byl
přestrojeným jezuitou; byl španělským vyzvědačem; byl anabaptistou, kvakerem; byl
stíhán pro nezákonný prodej džinu; oběsil se; a v žádném případě to nebyl pravý John
Wesley, neboť je dobře známo, že ten byl mrtev a pohřben.“
Charles Wesley byl skutečně obžalován před magistrátem proto, že prosil Boha, aby
přivedl domů ty, kdo byli vypovězeni. Trvali na tom, že to znamenalo Stuartovce.
Biskup Lavington pohrozil, že jednomu z Wesleyových kazatelů strhne kněžské roucho
pro jeho metodistické praktiky. Ten si je strhl sám, hodil je biskupovi k nohám a řekl:
„Mohu kázat evangelium i bez kněžského roucha.“ Lavington byl okouzlen mužovou
neochvějností a nakonec pominul jeho metodistickou horlivost.
Ve Wednesbury řádila chátra po celý týden. Plenili a drancovali domy metodistů jako
při dobytí cizího města. Navzdory tomu se pronásledovaní metodisté nechtěli vzdát svého
přesvědčení. Celá oblast byla téměř jako ve stavu občanské války. Londýnské noviny
psaly, že tyto výtržnosti páchají metodisté sami. Městští úředníci se spojili s chátrou proti
kazatelům. Jeden z nich nabídl pět liber, když metodisty vyženou z města. Jiný křičel:
„Výborně, hoši, děláte dobře, zastaňte se církve.“ V Thorpe zemřel jeden z pronásledo
vatelů v zoufalství a chátra leknutím utichla. V Newcastlu zvěstoval Wesley na veřejném
prostranství: „Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno.“ Pod dojmem jeho ohnivých
slov vůdcové zástupů zjihli a činili pokání. Slovo Boží se tak mocně rozmáhalo, že se
Wesleyovy cesty brzy podobaly královskému průvodu. Lidé, kteří ho napadali, plnili
ulice, aby mu žehnali, když projížděl.
V Roughlee, místě, které si toto jméno plně zasloužilo (rough je hrubý, surový), chtěla
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chátra donutit Wesleye ke slibu, že už nikdy nenavštíví jejich končiny. Prohlásil, že by
si spíše uťal pravou ruku. Srazili ho k zemi a dupali po něm, avšak příštího dne kázal,
jak píše, jako nikdy v životě. V Devizes přivezla chátra hasičskou stříkačku, vyplavila
místnosti, kde byl Wesley ubytován, a žádala, aby jim byl vydán a oni ho mohli hodit do
rybníka. Starostova žena poslala svou služku a prosila, aby utekl v převlečení za ženu.
On tento pochybený způsob odmítl. Útoku se účastnilo více než tisíc mužů. „Takové
výhrůžky, kletby, rouhání jsem v životě neslyšel,“ píše Wesley.
Pronásledovaní metodisté poklekli na modlitbách a očekávali útok. Skupina rváčů nad
nimi odkrývala tašky na střeše. Pak se objevil konstábl a žádal slib, že se kazatelé už
nevrátí. Ti odmítli a když byli vyvedeni z města, šli dál a radovali se. V těchto pohnutých
chvílích John Wesley prohlašuje, že „deset tisíc potíží mu nepůsobí více starostí než právě
tolik vlasů na hlavě“. Jeho zjev a hovor vyjadřovaly obvyklou radost srdce.
Během všech těchto let těžkostí a pronásledování John Wesley stále udržoval spojení
s oxfordskou univerzitou jako jeden z jejích učitelů, fellow, na Lincolnské koleji. Třicet
liber za rok, které dostával, tvořilo jeho celý pravidelný plat. Jednou z povinností, které
měl, bylo kázání před univerzitou, když na něho přišla řada, i když jeho jméno bylo
zavrženo a všude se proti němu ozývaly hlasy. Byla to kazatelna v úctyhodném kostele
Christ Church, kde kázali Wycliff, jitřenka reformace, a biskupové mučedníci Cranmer,
Ridley a Latimer, kde zvěstoval slovo života, když byl na řadě. Poslední jeho kázání
před univerzitou dne 21.srpna 1744 bylo obzvláště pozoruhodnou událostí. Dr. Stephens
ji popisuje takto:
„Oxford byl plný cizinců a Wesleyova pověst jako kazatele pod širým nebem vzbudila
všeobecný zájem si ho poslechnout. Mravní stav byl v té době takový, že se duchovní,
studující a učení profesoři spolu se sportovci a chátrou věnovali spíš zábavám na dostihovém závodišti. Charles Wesley šel ráno na modlitební shromáždění v Christ Church
a viděl, jak se muži v komžích během celých bohoslužeb bavili, smáli a gestikulovali,
jako by byli v divadle. Hostinec, kde byl ubytován, byl plný studentů a panstva z dostihů. Nemohl potlačit svou horlivost a na dvoře hostince kázal skupině těchto lidí. Byli
ohromeni, avšak nenapadali ho. Odtud pak šel do kostela St. Mary, aby podpořil svého
bratra při posledním proslovu před jejich alma mater. Wesleyovo slovo vyslechli s napjatou
pozorností. Shromáždění bylo veliké, bylo tam mnoho účastníků dostihů.
»Nikdy jsem neviděl pozornější shromáždění,« praví Charles Wesley. »Nenechali si ujít
jediné slovíčko. Někteří představitelé kolejí celou tu dobu stáli a měli oči upřené na něho.
Mohou-li snést zdravé učení jako toto, jistě to zanechá požehnání. Zástupce rektora ho
požádal o poznámky; ihned je zapečetil a poslal mu je. Kráčeli jsme zpět společně, malá
skupina nás čtyř, z ostatních se k nám nikdo neodvážil připojit.«
John Wesley ve svém deníku píše: »Kázal jsem, domnívám se, že naposledy, v kostele
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St. Mary. Budiž. Jsem nyní prost krve těchto lidí.« Tak s ním zacházeli na univerzitě, jíž
dodal více historické důležitosti než kterýkoli absolvent v jeho době nebo i později.“
Wesleyové byli do té doby převážně zaměstnáni službou Bohu a svým způsobem
života příliš v pohybu, aby se mohli oženit. Nakonec, když mu bylo jedenačtyřicet, se
Charles Wesley oženil s dcerou waleského šlechtice, ženou vzdělanou, jemnou a zbož
nou. John Wesley projevoval upřímnou náklonnost ke zbožné metodistické ženě Grace
Murrayové. Ta se však stala manželkou jednoho z jeho laických pomocníků a Wesley se
v devětačtyřiceti letech oženil s Mary Vazeillovou, bohatou a inteligentní vdovou, která
však měla nesnesitelný sklon k žárlivosti. Její velké jmění jí zůstalo zajištěno a bylo jí
jasně dáno najevo, že velký evangelista ani v nejmenším nesleví ze své neustálé práce
a stálého cestování. Kočovný život ji brzy unavil. Po dvacet let ho pronásledovala neo
podstatněným podezříváním a nesnesitelným trápením. Jeho dopisy byly plné trpělivosti
a něžnosti. Když ho nakonec opustila a ujistila ho, že se nikdy nevrátí, napsal do svého
deníku: „Non eam reliqui, non dimissi, non recovabo“ – neopustil jsem ji, neposlal jsem
ji pryč, nepovolám ji zpět.
John Wesley mnohokrát navštívil Irsko a projevil srdečným a vznětlivým Irům mnohé
sympatie. Někdy byl krutě pronásledován římskokatolickou chátrou, často však byl udiven
jejich srdečností a dobromyslností. Líčí je jako nesmírně laskavé lidi.
Thomas Coke navštěvoval Zelený ostrov ještě častěji a bez přestání kázal evangelium.
Thomas Walsh byl vychován jako horlivý katolík, stal se však neméně horlivým metodis
tou. Měl mimořádné nadání učit se jazykům a kromě svého mateřského irského jazyka
zvládl angličtinu, latinu, řečtinu a hebrejštinu. Vstával ve čtyři ráno, studoval dlouho do
noci a během dne horlivě pracoval. Strávil mnoho času četbou řeckého a hebrejského textu
Písma na kolenou a znal je tak dobře, že mohl citovat kteroukoli kapitolu nebo verš.
Avšak v Irsku nebylo vždy nebe bez mráčku. V Corku se ulicemi valila opilá chátra
a křičela: „Pět liber za hlavu toho metodisty!“ A co bylo horší, porota podala následu
jící žalobu: „Shledáváme a prohlašujeme, že Charles Wesley je osobou špatné pověsti,
vagabund a rušitel veřejného pořádku Jeho Veličenstva, a žádáme, aby byl vyhoštěn.“
V červnu roku 1744 John Wesley pozval několik svých kazatelů a laických pomocníků
na poradu do staré Slévárny v Londýně. Přítomni byli čtyři ordinovaní faráři anglikánské
církve, kteří se spojili s Wesleyi v jejich úsilí a snášeli s nimi pronásledování, a čtyři
laičtí pomocníci. Tito věrní muži zůstali spolu po pět dní a hovořili o otázkách nauky
a řádu. Vyhnuli se všem zbytečným naukám a omezili své vyučování na ty životně
důležité pravdy, které se týkají osobního vyznání, jako je pokání, víra, ospravedlnění,
posvěcení a moc Ducha svatého. Tak se konala první metodistická konference, před
chůdce mnoha tisíc konferencí, které od té doby proběhly po celém světě. Již tenkrát
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Kaple v City Road
metodisté začali uvažovat o zřízení semináře pro výchovu kazatelů a neustali, dokud
tento plán neuskutečnili.
Růst londýnských společenství byl tak velký, že John Wesley vyzval k úpisům do výše
6 000 liber na plánovanou „novou kapli“. Nakonec byla postavena v City Road nedaleko
Slévárny, kde tehdy byla nezastavěná pole. Ta je nejznámější ze všech wesleyánských
kaplí. Je to velká, prostá, téměř čtvercová budova, bez jakékoli architektonické výzdoby.
Uvnitř jsou kolem stěn četné mramorové desky na památku význačných kazatelů, kteří zde
sloužili – John a Charles Wesleyové, Fletcher, Benson, Coke, Clarke, Watson, Bunting,
Newton, Punshon, Gervase Smith a mnoho dalších. Americký a kanadský metodismus
je reprezentován mramorovými sloupy v později opravené budově.
Na přilehlém hřbitově jsou ostatky zakladatelů metodismu Adama Clarkea, Josepha
Bensona, Jabeze Buntinga a mnoha dalších, jejichž život a práce byly zasvěceny Boží
slávě ve službách metodismu. Na hřbitově Bunhill Fields naproti přes ulici odpočívají
ostatky Susanny Wesleyové, jakož i slavného snílka Johna Bunyana, líbezného pěvce
Isaaca Wattse a Daniela Defoea, autora Robinsona Crusoe.
„Hřbitov u kaple v City Road je stejně posvátný jako kterýkoli jiný v Anglii,“ prohlásil
John Wesley. Skutečně, ze všech částí křesťanského světa přicházejí poutníci, aby navštívili
toto místo. U hrobu Johna Wesleye rostl strom, jehož odnože byly přesazeny do téměř
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všech částí světa – symbol církve, kterou vsadil, která zapustila kořeny a nese požehnané
ovoce v každém koutě světa. V této mateřské kapli metodismu se konala shromáždění po
mnoho let jako ve Slévárně v pět hodin ráno a existují záznamy o velkých shromážděních
o Vánocích ve čtyři a potom v deset hodin.
Vedle kaple byl dům pro kazatele, velice prostá budova z cihel. Zde v malém pokojíku,
který sloužil jako ložnice a pracovna, John Wesley zemřel. Více než sto let v ní bydleli
jeho nástupci a prostý nábytek – židle, stůl a psací stolek –, který používal, lze ještě dnes
spatřit. Z domu se stalo muzeum a domov pro křesťanské spolupracovníky.
Jako by nás to přibližovalo k pramenům metodismu, když stojíme na staré kazatelně,
na které kázali jeho zakladatelé, když sedíme na Wesleyově židli, když vidíme místnost,
kde zemřel, malou pracovnu, kde napsal mnohé ze svých knih, zvetšelý psací stolek,
u kterého sedával, a potom staneme u hrobu, v němž odpočívá. Na staré faře je čajová
konvice značné velikosti, z níž Wesley každou neděli naléval londýnským kazatelům. Na
jedné straně je verš začínající slovy „Buď přítomen při tomto stole, Pane,“ a na druhé
straně jsou slova „Přijmi naše díky, Pane, za tento pokrm“ atd.
Až do svého šedesátého devátého roku konal John Wesley okružní jízdy, které činily
až pět tisíc mil ročně, na koni. Poté mu přátelé opatřili kočár. „Zaplatil více mýtného
než kdokoli v Anglii,“ praví Southey. Své zdraví a svou sílu připisoval životu pod širým
nebem, pravidelnému vstávání ve čtyři hodiny, skutečnosti, že nikdy nepřišel o spánek
v noci, stálému kázání, zejména ráno v pět, a to po dobu padesáti let, a konečně své
spokojené mysli. „Z Boží milosti mě nic nerozčílí,“ řekl.
Je opravdu pozoruhodné, že tolik lidí bylo schopno venku slyšet hlas tak letitého muže.
Ve Gwennap Pitu, velkém přírodním amfiteátru, který má asi osmdesát metrů v prů
měru, ho zřetelně slyšelo více než třicet tisíc lidí. V Moorfields, kdysi jevišti surových
výtržností, ho poslouchaly tisíce lidí a „všude bylo ticho jako v noci“. Ve městech, kde
se kdysi žádný metodista nesměl objevit, byl zván na kazatelny státní církve. Lákadlo
odpočinku a pohody nemohlo zastavit jeho vážné úsilí. Když mu bylo sedmdesát šest,
napsal: „Odpočíval jsem v Newcastlu; milé místo, milá společnost! Věřím však, že je
ještě jiný svět. Proto musím vstát a jít dál.“ A druhý den byl pryč; kázal dvakrát než
slunce zapadlo.
Pilně navštěvoval dům od domu v nejvykřičenějších částech Londýna. Nikde nenašel
takovou bídu, ani ve vězení v Newgate. O svých osmdesátinách napsal: „Bohu buď
chvála, mé dny nejsou naplněny námahou a strastí.“ Necítil víc bolesti nebo slabosti než
když mu bylo jednadvacet. V den osmdesátých třetích narozenin opakuje: „Je tomu už
jedenáct let, co jsem nepocítil slabost.“ Jeho svěží a zdravé stáří bylo naplněno bystrým
obdivováním přírody a horlivým studiem knih, včetně italských klasiků a současné
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literatury. V poznámkách o malebných krajinách, kterými cestoval, uvažuje: „Oko však
není uspokojeno tím, co vidí, a nikdy nebude, dokud neuzří Krále v jeho kráse.“
Když mu bylo přes osmdesát, podnikl dvě cesty do Holandska. Kázal v Haagu, Utrechtu,
Amsterodamu a Rotterdamu a obdivoval historické památky v těchto městech. V Anglii
znal každého význačnějšího člověka. V Lincolnu navštívil svého starého přítele dr.
Samuela Johnsona, který si vysoce vážil jeho návštěvy a pouze litoval, že Wesley má
tak málo času. „Umí promluvit o všem,“ řekl velký moralista, „mohl bych s ním roz
mlouvat celou noc.“
Než John Howard, velký filantrop, opustil Anglii na svou poslední „dobročinnou
okružní plavbu“, navštívil kapli v City Road, aby Wesleyovi daroval výtisk své poslední
knihy o vězeních. John Wesley velice sympatizoval s Wilberforcem, lidumilem, a jemu
adresoval svůj poslední dopis, v němž označuje africký obchod s otroky za „ohavnou
ničemnost, která je hanbou náboženství v Anglii i celého lidstva“.
Geniální stařec byl vždy přítelem dětí. V Oldhamu děti lemovaly celou ulici – skupina
hochů a dívek, kteří ho obklopili a nepustili ho, dokud každému z nich nepodal ruku.
V osmdesáti osmi měl zvláštní kázání pro děti, sestavené ze slov, která neměla více než
dvě slabiky. Jeho vzhled v nejvyšším věku je popisován jako vzor upravenosti a prostoty,
měl sněhobílé vlasy a obzvlášť laskavý úsměv.
Když cítil, že brzy bude muset zanechat své činnosti, sestavil roku 1784 Deklarační
smlouvu, podle které bylo určeno sto kazatelů jako právoplatná konference po jeho smrti.
Na jejich jména bylo zapsáno vlastnictví všech modliteben a far a ostatního majetku
wesleyánského sdružení. Také ustanovil dr. Cokea superintendentem neboli biskupem
americké metodistické církve.
Když mu bylo osmdesát pět, připustil tento ctihodný stařec, že už není tak svěží jako
dříve, že občas mívá revmatické bolesti a že trpí slabostí zraku, zatímco ostatní smysly
zůstávají neoslabeny. „Avšak, Bohu buď chvála,“ praví, „neochabuji v práci a stále
mohu kázat a psát.“ Z muže nejvíce nenáviděného se stal nejvíce milovaným mužem
v království. V Corku, kde byl napadán a kde pálili jeho obrazy, ho uvítal čestný průvod
jezdců na koni. Ve Falmouthu, kde ho kdysi zajal ohromný hlučící dav, který „řval jako
lvi“, teď lemovali ulice od jednoho konce města k druhému vznešení i prostí a „s láskou
a laskavostí na něho upřeně hleděli, jako by kolem nich jel král“. V Burslemu se lidé
seběhli tak brzy ráno, že začal kázat už o půl páté. V Newgate kázal čtyřiceti sedmi
mužům odsouzeným na smrt, „jejichž řinčení řetězů bylo hrozné“. Avšak většina z nich
vzlykala se zlomeným srdcem, když zvolal: „V nebi je radost nad jedním hříšníkem,
který činí pokání“.
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O svých posledních narozeninách píše, že ačkoli ho síly opustily, takže mu jiní musí
pomáhat na kazatelnu, a zrak mu zeslábl, přece necítí bolest.
Roku 1790 John Wesley naposledy předsedal konferenci v Bristolu. Jeho odpověď na
pozdravy davů, které se kolem něho shromáždily, když šel kolem, bylo slovo z Jana:
„Dítky, mějte se navzájem rády!“ Přestal si již psát příjmy a vydání ve své účetní knize.
Jeho poslední záznam je pozoruhodný: „Více než osmdesát šest let jsem vedl přesné
účty. Už se o to nebudu pokoušet, jsem spokojen s jistotou, že ušetřím vše, co mohu,
a dávám vše, co mohu, to znamená vše, co mám.“ Je to sotva čitelné a omyl v počtu
udaných let již ukazuje na selhávání jeho paměti.
Když míval příjem třiceti liber ročně, omezil svá vydání na dvacet osm liber a dvě
libry rozdal. Když měl sto dvacet liber, což zřejmě byl jeho největší příjem, žil stále
z vyměřených dvaceti osmi a dvaadevadesát liber rozdal. Kromě toho měl velké příjmy
z nesčetných spisů. Ty velkoryse daroval na pokračování v práci. Odhaduje se, že rozdal
přes třicet tisíc liber, které vydělal psaním.
Jeho stáří bylo klidné a slunné a vyzrávalo s přibývajícími roky. Jeho původní asketis
mus dávno vymizel. Jeden z jeho zbožných pomocníků si postěžoval, že Wesleyovými
vtipnými průpovídkami byl pokoušen k lehkovážnosti. Jednomu vychloubavému muži,
který se ho snažil ponížit slovy: „Pane, bláznu neuhýbám!“, Wesley odpověděl: „Já
ano!“, a zdvořile ustoupil stranou. Nejčastěji však snášel pronásledování a pokořování
s pokorou svého Mistra a když ho udeřili do tváře, doslova nastavil druhou.
Navzdory jeho stáří se zdálo, že jeho vitalita nemá mezí. Po dlouhém tříhodinovém
shromáždění, kdy se modlil, kázal a vysluhoval svatou večeři Páně, opět kázal pod širým
nebem. Příští den kázal ve dvou různých městech a večer velkému shromáždění v kapli
a zástupu venku, který naslouchal otevřenými okny. A tak to šlo dál, den po dni, kázal
dvakrát nebo třikrát denně, počínaje v pět hodin ráno.
Ve svém posledním dopise do Ameriky píše s přesvědčením o bytostné jednotě meto
dismu ve světě: „Nepromarněte žádnou příležitost, abyste připomněli všem, že metodisté
na celém světě jsou jedním lidem a že jsou plně rozhodnuti být jím i nadále.“
Dne 22.února 1791 měl poslední kázání v kapli v City Road a následujícího dne své
poslední na tomto světě. „Tohoto dne,“ praví dr. Abel Stevens, „z jeho umírající dlaně
vypadla polnice pravdy, která hlásala věčné evangelium častěji a účinněji než kdokoli
jiný po dobu více než sedmnácti set let. Whitefield měl 18 000 kázání, více než deset
týdně po dobu třiceti čtyř let služby. Wesley kázal po návratu z Georgie 42 200krát, více
než patnáctkrát týdně.“
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Následující neděli radostně zanotoval bratrovu píseň:
Až tělo své rád v zemi složím,
při sluhovi svém, Pane, stůj.
A život můj korunou milosti,
vítězným koncem korunuj!

A stále opakoval verše: „Já největší jsem z hříšníků, však Ježíš za mne život dal.“
Dva dny později zpíval vroucně:
Chci chválit svého Stvořitele, dech dokud mi dává,
a když můj hlas ve smrti zmlkne,
chválou se rozezvučí, co dobré přetrvává.
A chvály dnům nebude konce,
dokud život, myšlenka, život potrvá,
a nesmrtelností pak pokračuje.

Dvakrát opakoval slova „To nejlepší je, že Bůh je s námi“ a potom se slovy „Sbohem!
Sbohem!“ na rtech jeho duch odešel na věčnost. Podle jeho přání ho šest chudých mužů
doneslo ke hrobu za kaplí v City Road. Nařídil, aby nebyl žádný katafalk, žádný kočár,

Hrob Johna Wesleye za kaplí v City Road
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žádná deska s jménem, žádná okázalost, kromě slz těch, kdo ho milovali a kdo ho budou
následovat do nebe. Sešlo se takové množství mužů a žen, aby mu prokázali poslední
službu lásky, že bylo rozhodnuto pohřbít ho v šest hodin ráno. Přesto bylo přítomno
mnoho lidí a jejich slzy a vzlyky svědčily o hloubce jejich citů.
Dobře bylo řečeno, že „málo lidí by vydrželo tolik cestování jako on, i kdyby přitom
nekázali, nepsali a nečetli; málo lidí by vydrželo kázat tak často jako on, i kdyby při
tom necestovali a nepsali knihy; a málo lidí napsalo a vydalo tolik knih jako on, i když
nekázali a necestovali“.
Charles Wesley, básník metodismu, byl téměř stejným zázrakem jako jeho bratr. Do
svých osmdesáti let si udržel tělesnou i duševní svěžest. Jeho poslední píseň, kterou
nadiktoval své ženě, když byl na smrtelné posteli, byla sladkou melodií umírající labutě,
chystající se k odletu do moře slávy:
Až stáří, slabost budou ti údělem,
kdo tě, ty hříšný červe, zachrání?
Ježíši, tys jedinou mou nadějí,
chřadnoucího života a srdce pokojem.
Dej mi jen zřít tvou laskavost
a zapadnout pak na věčnost.

Rozsahem tvorby a znamenitostí veršů byl největším autorem písní všech dob. Psal
své nesmrtelné verše převážně při jízdě na koni, když jel „od města k městu, od chátry
k chátře“, stenografoval je tužkou na lístky. Často když dorazil na místo, požádal o pero
a inkoust a dokončil píseň, dokud měl inspiraci.
Některé z jeho nejlepších básní vznikly během cest v době, kdy první metodisté byli
denně napadáni, týráni a pronásledováni. Často je recitoval a někdy i zpíval uprostřed
zuřící chátry. Čtyři z nich byly napsány, aby „se zpívaly ve vřavě,“ a jedna byla „mod
litbou za prvního mučedníka“. Záhy se zjistilo, že jsou namístě. Mnoho dalších bylo
inspirováno vítěznou smrtí svatých vyznavačů víry.
Více než šest set jeho písní bylo shromážděno ve wesleyánském zpěvníku. Celkem
asi 4 600 jich bylo vytištěno, 2 000 jich zůstalo v rukopise. Mnohé z nich byly pro svou
duchovní kvalitu a básnickou hodnotu přijaty do zpěvníků téměř všech křesťanských
církví. Povzbuzovaly víru a vyjadřovaly pocity nesčetných milionů, umírající je šeptali
zsinalými rty. Mocná píseň je nejlepším Božím darem církvi. Když hlas toho, kdo ji
prvně zpíval, navždy umlkne, píseň půjde dál, budou ji zpívat po věky v mnohých
zemích a v mnohých jazycích. Každé velké probuzení do velké míry záviselo na zpěvu.
Reformační nauky se rozšířily v Německu na perutích písní a chvalozpěvů Martina
Luthera. Wesleyánské probuzení našlo svého nejmocnějšího spojence v nesmrtelných
zpěvech Charlese Wesleye.
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„Pěvci metodismu je naše církev zavázána více než komukoli jinému kromě jeho bratra
Johna,“ praví dr. W.F.Tillet. „Nauky raného metodismu nebyly jen zvěstovány uším,
ale byly vezpívány do myslí a srdcí lidí jedinečnými písněmi tohoto skvělého básníka
církve.“ „Nechejte mě, abych napsal písně národu,“ kdosi prohlásil, „a je mi jedno, kdo
napíše jejich zákony; já je ovládnu.“ „Nechejte mě, abych napsal písně církvi,“ řekl jiný,
„a je mi jedno, kdo napíše její vyznání a objemné věroučné svazky; já určím víru lidu.“
Tak písně Charlese Wesleye utvářely myšlení a život metodismu víc než kterýkoli jiný
vliv. „Jeho písně pomohly více duším ke štěstí, svatosti a do nebe než zpěvy kteréhokoli
básníka od doby izraelského žalmisty.“
Ač metodisté velice oceňovali jeho písně, mnohé z nejohnivějších kritik a chval jeho
veršů pochází od jiných než metodistických autorů. „Křesťanská zkušenost, prýštící
z hluboké vroucnosti,“ praví James Montgomery, „přes různé odstíny pochybnosti,
bázně, žádosti, víry, naděje a očekávání až po prožitek dokonalé lásky v paprscích
blahoslavené vize mu dávají neutuchající a nevyčerpatelné náměty, které vyjadřuje hoj
ností výrazů a velkolepými barvami, které jsou sotva překonány.“ Henry Ward Beecher
prohlásil: „Raději bych byl napsal Wesleyovu píseň »Jezu, milovníče můj« po návratu
z Georgie, než bych měl slávu všech králů, kteří kdy žili na světě. Je slavnější, má větší
moc. Raději bych byl autorem této písně, než nejbohatším mužem v New Yorku. Ten
zemře a zakrátko upadne v zapomenutí. Avšak tato píseň se bude zpívat, až sbor andělů
zatroubí naposledy. A potom, myslím, se z některých rtů povznese k Božímu trůnu.“ Je
to pravděpodobně nejzpívanější anglická píseň.
Od svého obrácení až do smrti Charles Wesley napsal kolem sedmi tisíc písní, které
plní třináct osmerkových svazků o pěti stech stranách a jejich počet převyšuje počet básní
Wattse, Cowpera a Popea dohromady. Psal průměrně tři písně týdně po dobu padesáti
let. Jsou to písně rozsáhlé a různorodé a zahrnují život od prvního výkřiku novorozeněte
až po poslední zvolání umírajícího. Jeho památka bude žít v jeho verších, až už nebude
žádného času. Na jeho náhrobku stojí:
Potomstvo uslyší a děti vypravovat budou
o mocné síle jména Spasitele;
i dítky nezrozené budou pět Wesleyovy verše
a slova útěchy vždy opakovat znovu.

Byl básníkem citů a složil píseň snad na každou životní událost. Při sňatku se Sarah
Gwynneovou zpívali slavnostní radostné písně, které pro tuto příležitost napsal. A hned
po obřadu posadil svou půvabnou mladou nevěstu za sebe na koně a cestou zpívali jiné
písně se zbožnou radostí. Jeho manželství bylo tak plné štěstí, jak manželství jeho bratra
bylo plné utrpení. Dva ze synů Charlese Wesleye se stali vynikajícími hudebníky. Jeho
pravnuk byl později varhaníkem v kapli v City Road v Londýně.
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Charles Wesley, „líbezný zpěvák metodismu“
Je naprosto správné, že ve Westminsterském opatství, „chrámu ticha a smíření,“ onom
mauzoleu mrtvých anglických velikánů, je pamětní deska obou mužů, kteří tolik přispěli
k utváření profilu národa. Krásná nástěnná deska Johna a Charlese Wesleye je to první,
co metodisté z celého světa v úctyhodném opatství hledají. Byla odhalena děkanem
Stanleyem dne 30. března 1876 za přítomnosti mnoha pozvaných hostů, ministrů, laiků
a dam. Shromáždili se napřed v kapitulním domě, kde se kdysi konalo první zasedání
anglického parlamentu. Děkan Stanley při odhalení pamětní desky vyjádřil vděčnost,
kterou anglikánská církev, Anglie a celá Kristova církev dluží činnosti Johna a Charlese
Wesleye.
Pod plastickým obrazem výjevu na hřbitově je slavné prohlášení: „Dívám se na celý
svět jako na svou farnost.“ A o něco níž je radostné zvolání Charlese Wesleye: „Bůh
pohřbívá své dělníky, ale pokračuje ve své práci.“ Deska je umístěna mezi „koutem
básníků“ a chrámovou lodí, blíže k menší desce dr. Isaaca Wattse a poblíž pamětních
desek géniů a učenců – „kteří ze svých uren dosud vládnou našim duchům. “
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Dr. Daniels výmluvně píše: „Je naprosto správné, aby byl památník onoho význačného
muže umístěn mezi hroby anglických knížat, biskupů, hrdinů a státníků. Jiní mužové byli
králi, protože se náhodou narodili z královské krve; John Wesley kraloval proto, že byl
pomazán Bohem. Jiní biskupové nosili mitru a klíče, protože je jmenovala státní církev;
John Wesley byl biskupem z Boží milosti. Jiní hrdinové sklízeli pocty za to, že pustošili
moře a pevninu vražděním, pálením a ničením; Wesley se stejnou odvahou a stejnou
dovedností dosáhl věhlasu ne vražděním, nýbrž zachraňováním lidí.“
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John Nelson,

yorkshireský kameník
„Já, John Nelson, jsem se narodil v Birstalu ve West Readingu v Yorkském hrabství
v říjnu 1707 a byl jsem vyučen kameníkem jako můj otec.“ Tak začíná jedna velice
pozoruhodná kniha v anglickém jazyce. Prostými a nelíčenými slovy autor vypráví pří
běh svého života. Na stránkách knihy kreslí živý obraz Anglie před dvěma sty padesáti
lety – její duchovní zaměření a velké wesleyánské probuzení, které se přes ni přehnalo
a dalo jí mocný mravní impuls, který byl patrný na celém světě.
Život Johna Nelsona (1707–1774) byl životem svatého zanícení a velkého hrdinství.
Jako tak mnohý, skrze něhož Bůh požehnal světu, musel projít hlubokou zkušeností
víry, nepochybně proto, aby tím víc mohl pomáhat a radit těm, kdo byli v duchovní
krizi. Budeme vyprávět příběh pokud možno jeho vlastními slovy. Jako hoch „se hrozil
myšlenky na smrt a na soud“. Když mu vyvstala v mysli hrozná představa apokalypsy,
přišlo slovo s takovou mocí, že „padl tváří k zemi a plakal tak, že místo bylo mokré,
jako kdyby bylo polité vodou“. Stále však ještě neměl spasitelné poznání pravdy, až když
se oženil a usadil. Celou tu dobu jeho srdce volalo po živém Bohu. Boží ruka na něm
těžce spočinula a často se čtyřicetkrát za den modlil za odpuštění. Jeho spoludělníci ho
pronásledovali, protože s nimi nechtěl pít, až se s několika z nich utkal. Pak ho nechali
na pokoji. Putoval z jednoho konce království k druhému, hledal pokoj a nenalézal.
Když mu bylo třicet, napsal: „Kéž bych byl koněm nebo ovcí! Než žít ještě dalších
třicet let jako dosud, lépe se oběsit. Kéž bych se byl nikdy nenarodil!“ Strašné povědomí
skutečnosti neviditelného světa a blízké hrůzy soudného dne ho tížily jako nesnesitelné
břemeno. Chodil od kostela ke kostelu, ke sv. Pavlu, k disenterům, ke kvakerům, k řím
ským katolíkům, „ke všem, kromě Židů“ – aby spasil svou duši. Ale tíha vědomé viny
zůstávala. Poznal, že „nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě Zákona“.
Mnohokrát stál uprostřed ušpiněného davu, který se shromáždil kolem Whitefielda,
když kázal v Moorfields. Ač toho muže měl rád a byl ochoten se ho zastat, nenalezl
pokoj, když mu naslouchal. „Ovinuly ho provazy smrti.“ Spánek od něho odstoupil
a když zdříml, zdálo se mu, že se octl ve smrtelném boji se satanem, a probouzel se
zmítán hrůzou a zděšením.
Potom kázal v Moorfields John Wesley. Když mluvil, Nelsonovo srdce bilo jako srdce
zvonu. Usvědčení bylo stále hlubší. Jeho přátelé chtěli Wesleyovi rozbít hlavu, říkali,
že zničí mnoho rodin, zůstane-li naživu a bude pokračovat tímto způsobem. Po týdny
zápasil Nelson s Bohem v duševních mukách. Nakonec přísahal, že nebude jíst ani pít,
dokud nenalezne odpuštění. Modlil se, až už víc nemohl. Vstal, přecházel sem a tam,
opět se modlil a slzy mu kanuly z očí jako velké kapky deště. Potřetí padl na kolena,
avšak byl „před Bohem němý jako dobytče“. Nakonec v úzkosti zvolal: „Pane, tvá vůle
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se staň, zatrať mne nebo zachraň!“ V tu chvíli před ním jasně vyvstal Ježíš Kristus jako
ukřižovaný za jeho hříchy. Jeho srdce bylo v tu chvíli osvobozeno a on začal zpívat:
„Pane, chci tě chválit; ty ses na mne hněval, tvůj hněv je odvrácen a tys mne nyní přijal.“
Takovým duchovním zápasem byla tato statečná duše narozena do Božího království.
Ten večer byl vykázán ze svého bytu, protože se mnoho modlil a pořád měl v ústech
náboženství. Avšak když opouštěl dům, jeho domácí byli usvědčeni a oba, muž i žena,
se záhy stali účastníky téže milosti.
Nelsonovi bylo nařízeno, aby následující neděle dohlédl na nějakou práci. Odmítl to,
a bylo mu pohroženo, že ho vyhodí z práce. „Raději bych viděl svou ženu a děti, jak
si bosi prožebrávají cestu do nebe, než aby jeli v kočáře do pekla,“ prohlásil. „Raději
podstoupím riziko, že nebudu mít chleba zde, než riziko, že nebudu mít vodu potom.“
Jeho zaměstnavatel nadával, že je takový šílenec jako Whitefield a že Wesley z něho
udělal blázna. Avšak místo aby byl propuštěn, stoupl v úctě u svého zaměstnavatele více
než předtím a nikdy nebyl nucen pracovat v neděli.
Po celou tu dobu nikdy nemluvil s Wesleyem ani s nikým, kdo měl zkušenosti ve víře.
Toužil po někom, s kým by se mohl sdílet. Říká však s lítostí, že hledal marně, že nikoho
nemohl najít. Bůh ho však vyučoval a on s ním měl úzké obecenství v téměř neustálé
modlitbě a při studiu jeho slova. Měl takovou touhu zachraňovat duše, že přiměl jednoho
ze svých spoludělníků, aby si poslechl kázání Johna Wesleye, což mělo za následek jeho
obrácení a obrácení jeho ženy.
Avšak Nelson byl vydán velkým satanovým útokům; jeho duši napadala těžká pokušení.
Boží ruka na něho také těžce dolehla. Stihla jej řada neštěstí, skoro podobných Jóbovým
utrpením. Z jednoho jediného dopisu se dozvěděl, že jeho téměř zbožňovaná dcera je
mrtva, že život jeho syna visí na vlásku, že jeho žena spadla s koně a byla ochromena,
že tchán zemřel a matka onemocněla. Avšak jako Jób zvolal: „By mne i zabil, což bych
v něho nedoufal?“
Vydal se na svou památnou cestu do Yorkshire, avšak „nepomyslil na kázání více než
na polykání ohně“. Jeho přátelé byli překvapeni příběhem jeho obrácení. Prohlásili, že
nikdy v životě nic podobného neslyšeli. Jeho matka řekla, že mu přeskočilo v hlavě.
„Ano,“ odpověděl, „a díky Bohu také v srdci.“ Sousedé si z něho utahovali a posmívali
se mu. Jeho žena s ním odmítla žít; avšak svou vírou a láskou jí posloužil, aby také
poznala Spasitele.
Pak začal napomínat sousedy, aby utekli budoucímu hněvu. Jako Ondřej i on přivedl
k Ježíši napřed svého bratra a v několika dnech šest svých sousedů. V zemi byl duchovní
hlad a on nalezl chléb života. Nemohl proto jinak než hlasitě volat k těm, jejichž duše
zmírala hlady. Brzy jeho stará matka, druhý bratr a většina příbuzenstva byli přivedeni
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k Bohu a po několik týdnů se pod vlivem jeho napomínání obracelo k Bohu šest nebo
sedm lidí týdně.
Byl požádán, aby kázal, on však řekl: „Pane, ty víš, že bych raději visel na tomto
stromě, než abych šel kázat“ a jako Jonáš před Božím povoláním utekl. V polích se
sešlo velké shromáždění a prosilo ho, aby kázal. Padl na tvář, hodinu ležel v trávě a jak
věřil, okoušel úděl ztracených. „Kéž bych zemřel, kéž bych zemřel!“ volal v úzkosti
duše a klesal pod břemenem tohoto kříže. Avšak v jeho tísni mu zasvitlo Slunce spra
vedlnosti a on zvolal: „Pane, jsem hotov jít do pekla a kázat ďáblům, jestli to ode mne
žádáš.“ Toho večera se pod vlivem jeho ohnivých slov obrátili dva lidé. Pokládal to za
zpečetění toho, že ho Bůh povolal kázat evangelium. Ve svém duševním zápase by byl
dal, jak řekl, deset liber za hodinu rozhovoru s Johnem Wesleyem.

Nelsonovo rodiště
Někteří z jeho opatrnějších přátel ho nabádali, aby měsíc počkal a lépe poznal své
srdce. Avšak Boží slovo bylo jako oheň v jeho kostech a on zvolal: „Ne, leč byste
přemluvili ďábla, aby na měsíc přestal obcházet jako řvoucí lev, který hledá, koho by
sežral.“ Často, když kázal večer po celodenní práci, lidé hladovějící po chlebu života
nechtěli odejít a čekali jako žebráci na kousíček potravy.
Brzy začal procházet královstvím a zvěstovat slovo života. Když přišel do Leedsu,
byl varován: „Budeš-li tam kázat, nečekej, že vyjdeš živý; několik mužů přísahalo, že
tě zabijí.“ „Žádný z lidí ve městě mě nemůže zabít,“ odpověděl nebojácně, „dokud
nedokončím dílo svého nebeského Otce.“
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V Manchesteru po něm někdo hodil kámen, který ho zasáhl do hlavy. Když posluchači
viděli, jak mu teče krev po tváři, utišili se až do konce kázání. S odvahou, která se podo
bala Lutherově odvaze, když šel na sněm do Wormsu, houževnatý Yorkčan odpověděl
na pohrůžky, že ho napadnou a zabijí, vstoupí-li do Grimsby: „Z Boží milosti tam budu
kázat, i kdyby tam bylo tolik ďáblů jako je tašek na střechách těch domů!“
Nejkrutější protivenství Nelson zakoušel od zpustlých duchovních státní církve. V Der
byshire opilý farář a skupina horníků začali křičet a hulákat, jako by byli na honu se
smečkou psů. Avšak moc pravdy tak oslovila hrubé horníky, že se z nich stali ochránci
muže, jehož přišli pronásledovat. Tímto způsobem Bůh zkrotil povykující chátru, která
nepřišla jen, aby se posmívala, ale aby ho zabila. Mnozí z nich zůstali a modlili se.
Wesley pozval Nelsona do Londýna. Ten však ve službě Bohu rozedral své šaty a neměl
jiné, aby se mohl vydat na cestu, až mu několik obchodníků poslalo látku na oděv, aniž
by je o to někdo požádal. Protože si nemohl najmout koně, vydal se do Londýna pěšky
a cestou kázal. Aristokratičtí studenti a nastávající faráři v Oxfordu si v surovostech
nezadali s hrubými horníky v Derbyshire. „Nikdy jsem neslyšel vojáky nebo námořníky
klít tak jako oni,“ řekl Nelson.
Na cestě do Cornwallu s druhým evangelistou měli pouze jednoho koně, na kterém se
střídali. Nelson si jako apoštol Pavel vydělával svýma rukama, aby nebyl na obtíž těm,
jimž kázal. Přesto měl někdy nedostatek chleba a jako jeho Mistr neměl, kam by hlavu
složil. V St. Ivesu on a John Wesley spali nějakou dobu na zemi – učený oxfordský učitel
a yorkshireský kameník bok po boku. „Wesley měl jako podušku můj plášť a já jsem měl
Burkettovy Poznámky k Novému zákonu,“ píše Nelson. „Když jsme zde byli tři týdny,
Wesley se jednou ve tři hodiny ráno ke mně obrátil a řekl: »Bratře Nelsone, buďme dobré
mysli. Mám ještě jeden bok zdravý, kůže je sedřená jenom na tom druhém.« Kázali jsme
zpravidla na obecních pozemcích a jen zřídkakdy nám někdo nabídl jídlo nebo pití.“
Jednou po kázání Wesley zastavil svého koně, aby nasbíral trochu ostružin podél
cesty, a řekl: „Bratře Nelsone, musíme být vděční, že tu je tolik ostružin, neboť to je
nejlepší kraj, který znám, aby člověk získal chuť k jídlu, a nejhorší, aby se najedl. Chtěl
jsem poprosit jednu ženu o kousek chleba, zapomněl jsem však na to, až už jsem byl
kus za domem.“ Tak neokázalým hrdinstvím položili tito svědkové základy metodismu
ve Velké Británii.
Když se Nelson vrátil do Yorkshire, nalezl svou ženu nemocnou. Ztýrala ji chátra,
když statečně bránila kazatele, jehož napadli. „Ty jsi Nelsonova žena a zde zemřeš,“
přísahali ti barbaři a dělali, co mohli, aby svou výhrůžku splnili.
„V Leedsu se chátra se mnou nebavila,“ poznamenává Nelson naivně, „jenom několik
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hochů po mně hodilo spoustu řepy.“ Seržant, který přišel, aby ho napadl, ho veřejně
odprosil a odešel se slzami v očích.
V Grimsby farář shromáždil opilou chátru, která pak dlažebními kostkami rozbila
okna a nábytek domu, kde byl ubytován. Jeden z vůdců chátry tloukl tři čtvrti hodiny na
buben, pak naslouchal, začal plakat a nakonec se modlil. „Tak jsme měli velký pokoj ve
svém rozbitém domě,“ praví Nelson, „a Bůh byl mezi námi.“ Pak se opilci mezi faráři
a majitelé kořalen – zvláštní to spojenci! – rozhodli, že Nelson musí být odveden do
armády, což je jediný způsob, jak se zbavit jeho vměšování do jejich vášní a zisků. On se
však umlčet nedal a pokračoval v opracovávání kamenů přes den a v kázání každý večer.
„Nepatřím sám sobě, ale Pánu,“ říkával; „kdo na mne vloží ruku, popálí si prsty.“
Obludnou zvráceností soudu byl uvězněn jako tulák. Pět set liber kauce bylo zamítnuto
a smírčí soudci, mezi nimiž byl také farář, ho násilně odvedli k vojsku, a to pod trestem
smrti, pakli by se zdráhal. Měl naprostý pokoj a modlil se, aby jim Bůh odpustil, neboť
nevědí, co činí. S dalšími vězni, odsouzenými pro potulku a krádeže, byl Nelson odveden
do Yorku, a od nich obzvlášť přísně oddělen. V Bradfordu byl uvržen do odporného žaláře,
který páchl nečistotou, kde nebyl ani kámen, na který by si sedl, a kde byla hrst shnilé
slámy jako lože – typické anglické vězení té doby. Avšak jeho duše byla tak naplněna
Boží láskou, že se mu vězeňská kobka stala rájem. Uvědomil si, že „kamenné zdi ještě
nejsou vězením, ani železné mříže klecí“. Několik přátel mu přineslo pokrm a nápoj,
které mu podali malým otvorem ve dveřích a
jako Pavel a Silas ve vězení
pěli chválu o Kristově vzkříšení.

„Přál jsem si, aby moji nepřátelé byli ve svých domovech tak šťastní, jako já ve vězení,“
napsal Nelson. Ve čtyři hodiny ráno navštívila celu jeho žena a ač by byla tehdy velice
potřebovala mužovu pomoc, pravila: „Nedělej si o mne a o děti starosti. Ten, který sytí
mladé krkavce, nezapomene ani na nás.“ A hrdinný muž odpověděl: „Nebojím se ani
lidí, ani toho zlého, pokud nacházím Boží lásku jako nyní.“
„Tak co, Nelsone, kde je tvůj Bůh?“ křičela jedna žena, když vězňové stáli celé
hodiny jako tlupa otroků v ulicích Leedsu. Odkázal ji na Micheáše 7,8–10: „Neraduj
se nade mnou, má nepřítelkyně! Padl-li jsem, povstanu, sedím-li ve tmě, mým světlem
je Hospodin.“ Byla nabídnuta velká kauce za jeho propuštění, ta však byla odmítnuta.
„Jsem příliš notorickým zločincem, než aby dovolili takovou laskavost,“ poznamenal
trpce. „Křesťanství je zločinem, který svět nikdy nepromine.“ A toto pronásledování se
dálo v křesťanské Anglii a není tomu ani tak dávno!
Nebyl však bez útěchy. „Nenastal ještě čas, aby mne všichni lidé pro Krista nenáviděli.“
Večer za ním chodilo do vězení asi sto jeho přátel. Zazpívali píseň, modlili se spolu a on
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je otvorem ve dveřích cely povzbuzoval. Když byl předveden před vojenské důstojníky,
směle je napomenul pro jejich klení. „Zde nesmíš kázat,“ bylo mu řečeno, on však odpo
věděl: „Existuje jediný způsob, jak mi v tom můžete zabránit – nebudete-li přede mnou
klít.“ Celý York se sešel, aby viděl, jak ho stráž povede ulicemi, „jako by byl zpustošil
národ.“ On však prošel ulicemi, jako by v nich nebyl nikdo než Bůh a on sám.
Nechtěl přijmout králův žold jako voják. „Nemohu pokleknout a modlit se za člověka
a potom vstát a zabít ho,“ řekl. Přesto dostal válečnou výzbroj; nosil ji však jako kříž
a nehodlal si poskvrnit svědomí tím, že by ji použil. Jestliže byl on spoután, Boží slovo
spoutáno nebylo. Když se někdo rouhal, on ho napomenul, ať byl bohatý nebo chudý. Na
popud některých duchovních mu bylo pod pokutou přísného zmrskání zakázáno kázat.
Avšak jako Petr odpověděl: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“ „Nechci mít u pluku žádná
kázání a žádné modlitby,“ vyjádřil se jeden důstojník. „Potom,“ řekl Nelson, „byste také
neměl trpět zapřísahání a klení.“ Byl uvězněn, avšak Bůh mu dal odpočívat na holých
prknech tak dobře, praví, jako by byl v posteli s peřinami. „Za co jsi byl uvězněn?“
vyptával se major. „Protože jsem napomínal lidi, aby unikli budoucímu hněvu,“ odpověděl
neohrožený kazatel; „a budu tak činit i nadále, leč byste mi vyřízli jazyk.“
Londýnští metodisté najali zástupce, aby vykonal vojenskou službu za něho, a na
zásah Wesleyů a hraběnky Huntingdonové spolu s hrabětem ze Stairu bylo dosaženo
osvobození tohoto rozhodného odpůrce vojenské služby. Když opouštěl pluk, mnozí
vojíni měli slzy v očích a žádali ho, aby se za ně modlil.
Byl nyní svobodný, aby se mohl věnovat svému posvátnému poslání – kázat evange
lium bez omezení. Lidé mu většinou naslouchali rádi, avšak na mnohých místech ho
hrubci ze spodiny napadali holemi, kameny a blátem. Jednou mu dali smyčku kolem
krku a vlekli k řece, aby ho utopili. V Ackhamu v Yorkshire byl osmkrát za sebou
sražen k zemi opilou chátrou, kterou vedlo několik „mladých gentlemanů“. Vlekli ho
za vlasy přes kameny, zkopali ho, zbili a dupali po něm, „aby z něho vytloukli Ducha
svatého,“ jak vražední ničemové rouhavě prohlašovali. „Nemůžeme ho zabít,“ pravili,
„má-li kočka devět životů, on jich má dvacetkrát devět.“ „To se stalo,“ praví Nelson,
„o velikonoční neděli – podivná oslava tohoto dne.“ Přísahali, že Wesleyovi učiní totéž.
„Tak se zbavíme metodistů provždy,“ pravili, „pak už se nikdo neodváží přijít, když ti
dva budou mrtví.“
Příštího dne se tento metodistický hrdina vydal na cestu, aby se setkal s Wesleyem,
a dokázal ujet na koni čtyřicet mil. Ale tyto útrapy byly malými ranami; evangelium
mělo volnou cestu a zástupy se obracely k Bohu.
Zde končí pozoruhodný deník Johna Nelsona. Putoval ještě dvacet pět let po království
jako jeden z Wesleyových pomocníků, planoucí a zářící světlo pro všechny, muž plný
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víry a Ducha svatého. Ukončil svůj běh plný radosti roku 1774 v šedesátém sedmém
roce života.
K tomuto příběhu ušlechtilého života nebudeme přidávat žádné vlastní poznámky. On
a jemu podobní svou posvěcenou prací, svým utrpením a nehynoucí horlivostí položili
základy metodistického společenství, které se rozšířilo po celé zemi a po celém světě.
Jejich památka je nehynoucím dědictvím církve všeobecné. Ve všech dobách a ve všech
zemích budou slavným příkladem statečného života a svatého umírání, výzvou proti
lhostejnosti a sobectví a inspirací pro horlivost a rozhodnost při zvěstování Boží slávy
a spásy duší.
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Silas Told,

přítel vězňů
Život Silase Tolda (1711–1778) byl neobyčejně pestrý. Zanechal nám zápisky o svých
pozoruhodných dobrodružstvích, psané živě a do podrobností, které by mu mohl Defoe
závidět. Narodil se ve starém přístavu v Bristolu. Jeho otec i děd byli vynikajícími lékaři
a zemany. Neštěstím a chybnou spekulací rodina po otcově smrti téměř úplně zchudla.
Silasovi se dostalo skrovného vzdělání v charitativní škole, kterou založil bohatý kupec
z východní Indie. Zde už v dětství prožil usvědčení z hříchu a následnou radost. Při
koupání s několika spolužáky by byl málem utonul a jen s obtížemi byl přiveden zpět
k životu, aby prošel utrpením, které se podobalo „moři krve a ohně“.
Když mu bylo čtrnáct, začal se učit u jednoho západoindického námořního kapitána.
V tvrdé škole na lodní přídi s ním zacházeli tak barbarsky, že mu připadalo, jako by mu
srdce mělo žalem puknout. Osiřelý plavčík, který byl na celém světě sám, neměl přítele,
jemuž by se mohl svěřit. Na moři byla posádka po několik týdnů živa z chudých přídělů
jediného sucharu a půl pinty zkažené vody denně. V Kingstonu na Jamajce je překvapil
hurikán a ze sedmdesáti šesti lodí v přístavu jenom jedna unikla zkáze.
Na míle daleko vlny vyplavily utonulé námořníky na pobřeží a supi je požírali. Ubohý
hoch, nemocný horečkou, opuštěný v kingstonském přístavu, bez peněz a bez přátel,
byl na umření. Zde „mnoho uvažoval o Jóbovi a pokládal svou situaci za podobnou té
jeho“. Když ho jeden londýnský kapitán zachránil před smrtí, vrátil se do Anglie a brzy
se plavil na guinejské otrokářské lodi do Afriky a Západní Indie. Píše, že věří, že nikdy
neexistoval větší padouch než jeho nový pán. Divocí černoši byli k Toldovi laskavější
než jeho krajané. Děsivé krutosti tohoto pekla na otrokářské lodi nebyly nikdy popsány
živěji. Otroci byli přivázáni pod poklopy a za jedinou noc se jich polovina udusila.
Násilím a špatným zacházením byli dohnáni k šílenství a vzbouřili se. Když je jejich
tyrani přemohli, mnozí se vrhli přes palubu a utonuli. Krutost a vraždění neměly mezí.
„Námořníci jakoby prahli po věčné smrti a po zahynutí,“ praví Told. Nešťastný hoch se
v této ničemné společnosti vrhal bezostyšně do hříchu. Z Boží milosti však jeho ustrašené
svědomí nikdy nebylo zbaveno strachu před smrtí a soudem.
Násilí a zlo, páchané na nešťastných otrocích na Jamajce, byly příliš odporné, než by
se daly popsat. Strašným a nevyhnutelným důsledkem těchto hanebností byla zvrhlost
pánů i otroků. Mezi mnohými obyvateli na ostrově nepotkal Told jediného člověka, který
by se bál Boha nebo měl alespoň formální víru. S námořnickým sklonem k pověrčivosti
pak vypráví, že při zpáteční plavbě, během kapitánovy nemoci, obrovský ohavný rejnok
sledoval loď osmnáct set mil a když kapitán zemřel, zmizel a nikdo jej už nespatřil.
Při pozdější plavbě byla loď, na které se plavil Told, zajata španělskými piráty a posádce
bylo řečeno, že všichni budou bez okolků pověšeni. Ukořistěná loď s posádkou unikla,
ztroskotala však na skalnatém pobřeží. Posádku zachránila loď z Nové Anglie, ta však
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ztroskotala u Martha’s Vineyard. Když se dostali na pevninu, vydali se do Bostonu, byli
však uvězněni, protože cestovali v neděli. V Bostonu, „pohodlném a krásném městě“,
zůstal Told čtyři měsíce a – na rozdíl od Jamajky – nikde neslyšel žádné klení, neviděl
žádné znesvěcování neděle a nenašel jediného vyděrače. „Kéž by Bůh dal,“ zvolal,
„abych totéž mohl říci o obyvatelích staré Anglie!“
Po několika dalších plavbách, kdy při jedné z nich nemohla lodní posádka pro bouřlivé
počasí nalodit zásoby potravin a po celých šest týdnů si převléknout mokré oblečení, byli
všichni naverbováni ke královskému námořnictvu. Velitel lodi, kam byl Told přidělen,
byl na rozdíl od mnohých jiných v jeho postavení v té době zbožným křesťanem a běžně
navštěvoval nemocné na lodi a modlil se u jejich lůžek.
Příběh o Toldových krátkých námořnických námluvách a jeho sňatku je zaznamenán
na čtyřech řádcích. Připojil se teď ke královské flotile, kterou tvořilo čtyřiadvacet lodí.
Flotila zanedlouho vyplula do Lisabonu, aby chránila brazilské loďstvo proti Španělům.
Deset měsíců kotvili na řece Tajo a pak se vrátili do Chathamu, což si vyžádalo další
měsíc. Byla to pomalá doba před věkem páry a telegrafu. Told dostal žold a znechucen
útrapami a bezbožností námořnického života se už na moře nevrátil.
„Jsem teď ženatý a toužím po spořádaném životě,“ pravil a začal pravidelně chodit
do kostela. Když však zjistil, že církevníci žijí stejně jako ostatní, ukvapeně usoudil, že
náboženství je jenom přetvářka. Dostal místo učitele s velkolepým platem čtrnácti liber
ročně. Duchovní farnosti často lákal Tolda do svého bytu, aby s ním kouřil, pil a zpíval
tak, že jeho host často pak netrefil domů. Když námořník jednou citoval slovo z Písma,
farář zvolal: „Tolde, ty jsi takový zabedněnec, ty tomu všemu věříš? Není to nic jiného
než hromada lží!“ Takový duchovenský vliv a vzor jistě neprohloubily jeho přesvědčení
o podstatě křesťanství.
Nedlouho poté našel zaměstnání u jednoho stavitele v Londýně. Když se ho jeden
zedník zeptal na něco ohledně práce, Told mu hrubě odpověděl, což mladý muž přijal
velice pokorně. „To mne velice překvapilo,“ praví Told. Tento mladý muž mu svou
pokornou tichostí dal výmluvné kázání, které nakonec vedlo k Toldově obrácení a skrze
něho pak k obrácení mnohých dalších.
Jeho nový známý ho zval mezi „lid zvaný metodisté“. Told se snažil potlačit své
názory tím, že klel a svému příteli nadával. Mladý muž to všechno snášel s nesmírnou
trpělivostí, aniž by mu odplatil jediným špatným pohledem nebo slovem. „Jeho celý zjev
byl plný svatého zármutku, který mne velice usvědčoval,“ píše Told.
Nakonec se Told dal přemluvit, aby se zúčastnil jednoho z prvních metodistických
shromáždění ve Slévárně. Uviděl polozbořené místo, kde vláda kdysi vyráběla děla.
Bylo opuštěné a zpustošené. Nad začouzenými trámy byly vidět střešní tašky. Bylo sbito
47

několik hrubých prken a vytvořena prozatímní kazatelna. Tak vypadala drsná kolébka
onoho předivného dítěte Boží prozřetelnosti, zvaného metodismus.
Přesně v pět hodin to velkým shromážděním zašumělo: „Už jde! Už jde!“ Told očeká
val, že uvidí nějakého selského synka, který není schopen se uživit a vydělává si tímto
laciným způsobem. Místo toho spatřil učeného duchovního státní církve, oděného do
kněžského roucha s tabulkami. Zpěv se mu líbil, ale volná modlitba měla pro Toldův
přísně církevnický vkus příliš disentérskou příchuť. Wesley přečetl text: „Píšu vám, děti,
že jsou vám odpuštěny hříchy.“ Slova zapadala do srdce bouřemi zmítaného námořníka,
znaveného zármutkem a hříchem. V charakteristickém pohnutí zvolal: „Co budu živ,
tohoto muže se nespustím!“
Brzy se dostavilo pronásledování. „Jakže, Tolde, snad nejsi whitefieldovcem?“ posmí
vali se mu jeho veselí kumpáni. „Budeš-li je následovat, jsi ztracen, a to tak jistě, jako
že ses narodil,“ varovali ho tito horliví nepřátelé metodismu. Také jeho žena, kterou
nazývá „hodnou, počestnou ženou“, ho zapřísahala a řekla: „Doufám, že jsi nebyl s těmi
metodisty. Raději bych obětovala svou duši, než abys chodil mezi tyto odpadlíky.“ Tímto
způsobem všude mluvili proti této opovrhované skupině. Jeho pevnost a nadšení však
její odpor přemohly.
Wesley brzy Tolda požádal, aby se ujal vyučování chudých dětí ve škole ve Slévárně
za plat deseti šilinků týdně. Tuto práci konal po sedm let. Měl děti na starosti od pěti
hodin ráno do pěti hodin odpoledne, v zimě i v létě. Během té doby vyučoval dvě stě
sedmdesát pět chlapců, „z nichž většina byla připravena konat jakékoli zaměstnání.“ Tak
se metodismus už záhy zabýval sociálním problémem, jakým je výchova nevzdělaných
mas obyvatelstva.
Jednou, když Told a jeho žáci byli na shromáždění v pět ráno, kázal Wesley na slovo:
„Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě.“ Citlivý námořník začal mít výčitky
svědomí, že zanedbal to, co teď uviděl jako jasnou povinnost, a „byl naplněn nevýslovným
zděšením“. Když uslyšel, že ve vězení Newgate je deset zločinců odsouzených k smrti,
svěřil svou školu podučiteli a spěchal do vězení.
Silas Told konečně našel své povolání. Po třicet pět let nepřestával prolézat vězení
v Londýně a v okolních městech – někdy je doslova prolézal, protože mnoho jich bylo
pod zemí – a přinášel světlo a svobodu evangelia do jejich temných kobek a ještě tem
nějších srdcí jejich obyvatel. Prosté vyprávění o jeho zkušenostech je plné napínavých
a často drásavých příhod.
Často býval zavřen se zločinci po celou noc před jejich popravou. Seděl vedle nich,
když je vezli na popravu v káře s oprátkou na krku, sdílel s nimi posměch a pokřiky
a někdy i to, co na ně házela chátra, která se pásla pohledem na jejich neštěstí. Modlil
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se s nimi a povzbuzoval a potěšoval je, když stáli na pokraji věčnosti. Vyžádal si nebo
koupil jejich těla, aby je pohřbil a často podporoval jejich zubožené a trpící rodiny.
Mnohé tak přivedl ku pokání a odpuštění hříchů.
Zatvrzelí zločinci se hroutili pod jeho láskyplným napomínáním a žalářníci, šerifové
a kati slzeli, když slyšeli jeho modlitby. Opuštění a ponížení vyvrhelové k němu lnuli,
aby nalezli soucit a radu. Projevenou lidskou láskou a slitováním zachytili záblesk oné
nekonečné lásky a slitování Toho, jenž zemřel jako zločinec, aby spasil zločince. Jeho
vlivem se cely zločinců staly mnohým branou do nebe. Sprosté kletby a pustá nevázanost
britských žalářů – kromě těch inkvizičních, nejbídnějších v Evropě – často ustoupily
zpěvu křesťanských písní a modlitbám a chválám. Jednu dobu měl Told metodistické
společenství třiceti a jindy třiceti šesti členů mezi chudými dlužníky v Newgate. Byl
„velice opatrný, aby je ukvapeně neodsoudil,“ ale hleděl je přivést ke skutečnému a trva
lému obrácení.
Hlavní protivenství proti této kristovské práci přišlo od duchovních, jejichž námezdná
a nesrdečná služba byla zahanbována intenzivní a láskyplnou horlivostí tohoto dobrovolné
ho evangelisty. Překonal však všechny překážky a „ve jménu Božím se nedal odbýt“.
Hrozné poměry v tomto vězeňském světě, s nímž se obeznámil, naplňují člověka zdě
šením. V mnohých věznicích lidi téměř neoddělovali podle věku nebo pohlaví a zatvrzelí
zločinci se stali mladým provinilcům učiteli zločinnosti a odporu proti krutým nespraved
livým zákonům. Vydírání, chamtivost a nelidskost žalářníků a dozorců nám připadají až
neuvěřitelné. Žaláře páchly špínou, bídou a hnusem. Jinak poctiví dlužníci byli, někdy
po řadu let, vězněni v odporných celách a z milosti jim bylo dovoleno domáhat se jako
dravá zvěř za mřížemi pochybného milosrdenství kolemjdoucích. Muži a ženy byli vláčeni
v koších do Tyburnu a hromadně věšeni za podvod, nepoctivost a drobné krádeže. A co
je nejhorší, Told uvádí případy, které ukazují, že teprve následným šetřením byl objeven
pravý viník, a tak se někdy nevinní lidé stali obětí krutého zákona. Takto byla popravena
jedna mladá žena, ač i šerif byl přesvědčen o její nevině. Necudná chátra prahla po její
krvi. Označili její náboženskou oddanost za zatvrzelost a jejich zuřivost byla tak velká,
že Toldovi, který ji doprovázel k šibenici, hrozilo nebezpečí, že ho napadnou. Později
byla jasně prokázána její nevina.
Told zaznamenává tragický případ jednoho chudého muže, který byl oběšen proto, že
ukradl šest pencí, aby nakoupil chleba pro ženu a malé děti, umírající hlady. Jejich loučení
ve vězení bylo srdcervoucí. Told vybral v jednom chudém metodistickém společenství
něco peněz pro opuštěnou vdovu a úspěšně překonal úřední tvrdost správců chudobince,
aby pro ni vymohl chudinskou podporu.
Při jiné příležitosti, když Told vyzval zástup, aby se modlili za umírající, odpověděli
proklínáním a sprškou kamení, které ohrozilo život odsouzené dříve než zákon mohl
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vykonat své dílo. „Nic se jim nevyrovnalo,“ praví Told, „jedině snad duchové vypuštění
z pekelných hlubin.“ Avšak to vše nemohlo odvrátit mysl umírající ženy, aby v této
poslední hodině nespolehla na Pána Ježíše.
Někdy se přátelé odsouzence pokoušeli o jeho záchranu. V takovém případě se snesl
déšť kamení na šerifovu družinu a byl podniknut útok na šibenici. Příšerná exekuce se
pak odbyla v největším spěchu a zmatku.
Časté opakování tohoto strašného divadla kriminalitu nesnížilo. Naopak, i pod šibenicí
zřejmě bujela dál bez omezení. Běžné scény násilí vedly k lhostejnosti vůči lidskému
životu a sklonu k prolévání krve. Zločincovi společníci často obklopili šibenici a po
vzbuzovali svého favorita, aby „umíral statečně“. Někdy i šerifovi úředníci za své zločiny
propadli trestu, který tak často pomáhali vykonávat. Můžeme se radovat z toho, že pro
vliv křesťanského probuzení na trestní řád a sociální život jsou takové strašlivé scény
už naprosto nemyslitelné.
Často však upřímné varování a naléhavé zapřísahání tohoto hrdinného muže, který
hořel nesmírnou horlivostí „vytrhovat duše z ohně“, i když zkoumal provinilé svědomí
až do základu, ani na pokraji záhuby nepohnulo lidi ku pokání. Nesporně však mnozí
nalezli věčný život, i když časný ztratili.
Někdy měl Told to potěšení oznámit odsouzenci milost. Po bujné volební hostině se
tři šlechtičtí mladíci, nepříčetní pitím, bavili tím, že si hráli na loupežníky a oloupili
jednoho sedláka. Jeden z nich, důstojník na jedné z královských lodí, byl zasnouben
s lady Betty Hamiltonovou, dcerou ze starého vévodského domu. Lady na kolenou prosila
krále za život svého milého. „Madame,“ pravil král, „vaše neodbytnost je bezmezná. Chci
zachovat jeho život pod podmínkou, že se to nedozví, dokud nedorazí na popraviště.“
Odsouzenec omdlel radostí, když mu bylo oznámeno, že je omilostněn. „Když jsem
sledoval, jak ho nakládali do kočáru,“ praví Told, „a viděl tam sedět lady Hamiltonovou,
přestal jsem se strachovat.“
Bylo mnoho nejrůznějších situací, v nichž tento pokorný hrdina hrál význačnou roli.
Nebyl jen výrazným svědkem Boží milosti, ale i příkladem vlivu metodismu, který
používal prosté a nevzdělané lidi k evangelizační a lidumilné činnosti.
Co bylo inspirací této neúnavné horlivosti? Bylo to úplné zasvěcení upřímné duše
službě božského Mistra. V době, kdy Told vstával denně ve čtyři hodiny ráno, chodil
na ranní shromáždění v pět a pracoval každou volnou hodinu pro vězně a vyvržence,
zápasil v duchu s pozůstatky tělesného smýšlení. Jako žalmista zapomínal jíst chléb pro
trápení nad svými hříchy. Často chodil po polích až skoro do půlnoci, „a křičel pro velký
nepokoj v duši“. Kdyby byl mohl, byl by „raději zvolil smrt než život“.
Nakonec přišlo vysvobození. Nebesa jako by se před ním otevřela a tam stál Ježíš,
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zkrvavené ruce vztažené v požehnání plného spasení. Z očí dojatého prosebníka vytryskly
slzy a u vytržení zvolal: „Pane, to stačí!“ Tak byl posvěcen, aby kázal dobrou zvěst
vězňům, dodával sílu sklíčeným, vyhlašoval svobodu spoutaným. Jako Pán, kterého
miloval, chodil a konal dobro, až pod tíhou bezmála sedmdesáti let „radostně odevzdal
svou duši do rukou svého nebeského Otce“.
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George Whitefield,

velký evangelista
Zvláštní chloubou metodismu je to, že jeho působením byli lidé nejnižšího původu
a často hříšného života proměněni ve světce a apoštoly. To však je pouze opakováním
zázraku milosti, který učinil z Newtona, obchodníka s otroky, výmluvného kazatele
a z Johna Bunyana, klejícího klempíře, nejčtenějšího ze všech anglických spisovatelů.

George Whitefield
Příběh George Whitefielda (1714 –1770), jednoho z nejmocnějších kazatelů, jakého
kdy viděl svět, je jasnou ilustrací proměňující Boží milosti. Narodil se v Gloucesteru
v Anglii jako syn hostinského. Dva roky nato mu otec zemřel a ubohý zanedbaný hoch
vyrůstal ve špatném ovzduší výčepu uprostřed hrubého prostředí a špatného příkladu
povalujících se opilých zákazníků.
Vypráví, že když mu bylo patnáct, oblékl si modrou zástěru, pral utěrky, uklízel míst
nosti a stal se sklepníkem v hospodě, kterou jeho matka provozovala ve velkém přístavu
v Bristolu. Líčí své mládí jako nesmírně nemravné. „Kdyby mi byl Všemohoucí svou
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milostí nezabránil,“ praví, „byl bych nyní seděl v temnotách stínu smrti.“ Je pravděpo
dobné, že jeho citlivé svědomí vyvolalo toto sebeobviňování v tom smyslu, jak apoštol
Pavel a John Wesley mluvili o sobě jako o „největším z hříšníků“.
Dostalo se mu do ruky dílo latinského mnicha Tomáše Kempenského Následování Krista a probudilo v jeho duši povědomí hříchu. Chlapec projevoval přirozenou výmluvnost
a získal věhlas svými projevy ve škole. Upřímně si přál studovat. V té době mohl chudý
student jít do Oxfordu jako „sluha“, který si vydělával na živobytí hlavně tím, že vyko
nával hrubou práci pro spolužáky. Mladý Whitefield se pro tento způsob rozhodl. Tomáš
Kempenský na něho učinil hluboký dojem, ještě však nepochopil nauku o spravedlnosti
z víry. Snažil se získat odpuštění svých hříchů modlitbou a pokáním. Zaznamenal si, že
když mu bylo šestnáct, začal se dvakrát týdně postit, dohromady třicet šest hodin. Modlil
se několikrát za den a přijímal svatou večeři Páně každých deset dnů. Během čtyřiceti
dnů postu vyhladověl málem až k smrti a konal soukromé pobožnosti sedmkrát denně.
„Nevěděl jsem však,“ dodává, „že se musím znovuzrodit v Ježíši Kristu.“
Někdy v té době slyšel o metodistech a zařídil, aby se dostal do „svatého klubu“
v Oxfordu. „Denně mne posilovali ve známosti Boha a v Boží bázni a učili mne snášet
nesnáze jako dobrý voják Ježíše Krista.“ Začal nyní „žít podle pravidel“, což metodistům
vyneslo jejich jméno. Zpočátku se mu to zdálo být obtížné, nakonec však rozkošné.
Zapojil se do navštěvování chudých a opuštěných, nemocných a vězňů.
Úroveň mravnosti v Oxfordu byla velmi nízká. Převažovala hluboká nevěra a i nábožen
ské obřady byly chladné a formální. „Tato horlivá mladá duše prošla očistou mučivých
vnitřních konfliktů,“ praví dr. Stephens. „Vybíral si tu nejchudší stravu a nejprostší
oděv a snažil se špinavou obuví, záplatovanými šaty a drsnými rukavicemi umrtvovat
obtíženého ducha.“ Studenti po něm na ulici házeli bláto a když poklekl, aby se modlil,
cítil takovou tíhu v duši a na těle, že mu stékal pot po tváři.
„Jen Bůh ví,“ píše, „kolik nocí jsem probděl na svém loži, sténaje pod tíhou toho,
co jsem pociťoval. Celé dny a noci jsem strávil leže na zemi v tiché i hlasité modlit
bě.“ Během postní doby většinou nejedl nic než černý chléb a odvar šalvěje. V noci
se modlil pod stromy, třesa se zimou, až ho kolejní zvon zavolal do jeho pokoje, kde
často strávil v slzách a prosbách hodiny, které mu měly poskytnout spánek. Jeho zdraví
tímto tvrdým životem trpělo. Nakonec se mohl živou vírou chopit kříže a břemeno viny
z něho navždy spadlo.
Krátce poté ho gloucesterský biskup ordinoval. „Nebesa a země jsou mi svědky,“
napsal, „že když na mne biskup vložil ruce, vydal jsem sebe, abych byl mučedníkem
pro Toho, jenž za mne visel na kříži.“
Vykročil nyní ke svému slavnému poslání být „Janem Křtitelem metodismu“ a při
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pravovat ve světě cestu Wesleyům a jejich spolupracovníkům. Byl úplně bez peněz.
Dobrý biskup mu daroval pět sovereignů. Jeho ohromná výmluvnost se brzy projevila
velice mocně. Říká se, že při jeho prvním shromáždění se patnáct posluchačů pomát
lo. Biskup si pouze přál, aby tato pomatenost nepominula. Whitefield byl pozván do
Londýna, aby kázal v příšerném starém Toweru, který byl dějištěm tak mnohé chmurné
tragédie. Působil horlivě mezi vojáky v kasárnách a nemocnicích a kázal každý týden
v ludgateském vězení.
John Wesley, který byl tehdy v Georgii, ho pozval, aby za ním přijel. „Tážeš se mne,
co budeš mít?“ pravil. „Pokrm k jídlu, oděv k oblečení, dům, kam bys uložil svou hlavu,
jaký tvůj Pán neměl; a korunu slávy, která nepomíjí.“ Whitefield se vydal do Bristolu,
aby se plavil do Ameriky a kázal, kdekoli měl příležitost. Kostely byly před svítáním
přeplněné lidmi, kteří si lucernami svítili na cestu, aby ho slyšeli. Rozuměl řeči a srdci
prostých lidí a ti mu rádi naslouchali. Mluvil jim přímo do duše a oni vřele reagovali
na jeho výzvy.
Na palubě lodi kázal se zvláštní mocí vojákům, námořníkům, vystěhovalcům – zpustlé
a netečné skupině. V Georgii horlivě působil mezi Indiány i mezi bělochy. Množství
sirotků, které tu nalezl, vzbudilo jeho hluboký soucit. Pocítil volání od Boha, aby vybu
doval útulek pro jejich ochranu a vzdělání a vrátil se do Anglie plný těchto plánů. Avšak
státní církev nedovolila tomuto svému nadanému synu, aby kázal na jejích kazatelnách.
S Wesleyi brzy začal „procházet královstvím“ a kázal na slatinách a pastvinách, na návsích
a křižovatkách silnic. Velké zástupy, které vzrostly na pět, deset, patnáct a dvacet tisíc,
naslouchaly jeho probuzeneckým kázáním. „Mohl vidět účinek svých slov na bílých
stružkách po slzách, které stékaly po začerněných tvářích horníků; ti přišli nemyti přímo
z dolů, aby ho slyšeli.“
John Wesley se zpočátku nedovedl smířit s tímto kázáním pod širým nebem. Píše:
„Po celý svůj život (až donedávna) jsem dbal všeho, co patří k slušnosti a pořádku, že
bych byl téměř pokládal za hřích, aby lidé nalezli spasení jinde než v kostele.“ Záhy
však i on kázal horníkům, rolníkům a rybářům po celém království.
V Moorfields a v Kennington Common mohl ohromný dav, který se sešel, aby slyšel
nového proroka, dobře slyšet jasný zvučný Whitefieldův hlas. „Desítky povozů, stovky
jezdců a třicet nebo čtyřicet pěších se kolem něj tlačilo,“ praví dr. Stephens. „Jejich
zpěv byl slyšet dvě míle daleko a jeho hlas jednu míli. Pronajímaly se povozy a lešení,
aby lidé lépe slyšeli a viděli podivuhodného kazatele, který byl vysvěcen a oblečen jako
duchovní státní církve, který se od její strnulé důstojnosti oddělil a jako jeho božský
Mistr vyšel na cesty a k plotům, aby zachraňoval zanedbávané duše.“ Lidé velkoryse
přispívali svými pencemi na jeho sirotčinec. Zmiňuje sbírku, kterou téměř z poloviny
tvořilo bezmála deset tisíc měďáků.
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Roku 1739 Whitefield navštívil Ameriku podruhé. Jeho výmluvnost uvedla dobré
kvakery a presbyteriány ve Filadelfii v nadšení. Oblíbenou kazatelnou pod širým nebem
mu byl balkón starého soudu na ulici Market Street. Jeho hlas byl slyšet na protějším
břehu řeky Delaware. Prošel zemí od Savannah do Bostonu. Pod stromy v Boston Com
mon se sešlo dvacet tisíc lidí, aby ho slyšeli. V New Havenu zasedal zákonodárný sbor.
Kázal jim s podivuhodnou mocí a s důrazem. „Bohu buď dík za takové občerstvení na
naší cestě do nebe,“ poznamenal stařičký guvernér. Během sedmdesáti pěti dnů měl sto
sedmdesát pět kázání a probudil svědomí tisíců od Mainu po Georgii.
Mezi Whitefieldem a jeho starými přáteli Wesleyi pak na čas došlo k nešťastnému
odcizení. Whitefield přijal kalvinistickou nauku o vyvolení. Pokládal se za tak bídného
hříšníka, že své obrácení nemohl připisovat než nekonečné a svrchované milosti, která
ho od věčnosti vyvolila k věčnému životu. Avšak odcizení dvou tak milujících srdcí
nemohlo trvat navěky. Brzy došlo k jejich smíření.
Whitefield byl často napadán a pronásledován, avšak jeho vliv na rozdivočelou chátru
byl ohromný. V době svatodušních svátků, kdy bubeníci, trubači, šašci, principálové
loutkových divadel, krotitelé dravé zvěře a muzikanti byli pilně zaměstnáni tím, aby bavili
různé hloučky lidí, on hlasitě zvěstoval slovo „Velká je Diana Efezských“ a směle jim
připomínal špatnost a nebezpečnost jejich zábav. Házeli po něm kameny, bláto, shnilá
vejce a mrtvé kočky. „Má duše byla mezi lvy,“ praví. Avšak zanedlouho nabyl vrchu
a ohromný dav se proměnil v beránky. Dostal pak neméně než tisíc žádostí o modlitbu
od lidí, kteří ten den „byli usvědčeni“ a brzy nato jich bylo naráz přijato tři sta do spo
lečenství. Mnozí z nich byli „ďáblovými vyvrheli“, jak jim říkal. „Mnozí, kteří se zdáli
být vychováni pro vězení Tyburn, byli v tu dobu vytahováni z ohně jako oharky.“
Roku 1750 jednou ráno otřáslo Londýnem velké zemětřesení. Wesley v tu dobu kázal
ve Slévárně a volal k ustrašenému lidu: „Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země
a základy hor se pohnuly v srdci moří. Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův,
hrad náš nedobytný.“ Londýn vypadal jako vypleněné město, lidé prchali v povozech
a pěšky, aby unikli před hrozícím nebezpečím. Otřesy země se opakovaly a Whitefield
kázal uprostřed půlnoční bouře v Hyde Parku poděšenému zástupu o daleko strašnějších
hrůzách hynoucího světa a dne soudu.
Rok po roce projížděl královstvím od Land’s Endu na samém jihu po Edinburgh
a Glasgow na severu. „Pozvání přicházela ze všech stran,“ napsal. „Potřeboval bych
více jazyků, více duší, více těl pro Pána Ježíše.“ Na jedné takové cestě měl sto osmde
sát kázání během tří měsíců ke stovkám tisíců posluchačů. V Edinburghu kázal během
čtyř týdnů bezmála deseti tisícům posluchačů každý den. „Kéž bych mohl letět od pólu
k pólu a šířit věčné evangelium!“ napsal. „Někdy jsem zapomněl, zda jsem v nebi nebo
na zemi.“
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V Dublinu ho napadla římskokatolická chátra. „Kameny lítaly kolem něho všemi
směry,“ píše dr. Stevens, „a on se mezi tím potácel, až byl bez dechu a potřísněný
krví. Několik přátel šlo za ním a omývalo mu rány. Jakmile zase nabyl vědomí, rodina,
která se obávala, že jim rozbijí dům, ho prosila, aby odešel. Protože bylo nebezpečné,
aby opustil dům, nabídl mu jeden řemeslník svou paruku a svůj plášť jako přestrojení.
On si je oblékl, avšak zahanben tak zjevnou zbabělostí, je s opovržením odhodil a byl
rozhodnut postavit se lidu ve svém oděvu. Jeden metodistický kazatel přistavil povoz
před dům. Whitefield naskočil a jel, aniž by se mu co stalo, s »triumfem evangelia«,
jak to nazval, dlouhými uličkami římských katolíků, kteří mu hrozili na každém kroku.
Pouze ti, kdo byli očitými svědky tohoto výjevu, si dokázali učinit představu o lásce, se
kterou ho plačící, truchlící, nyní však radující se metodisté přijali.“
Bylo to divné, že tak svatý muž byl tak napadán. I herci ho karikovali na divadelních
prknech. Dostával výhrůžné dopisy a nejednou přišel některý surovec na kazatelnu
a pustil se do něho zaťatými pěstmi. Tento evangelista musel čelit mnohým nebezpečím
na moři i na souši. Jako apoštol Pavel, jemuž se svou ohnivou horlivostí tolik podobal,
mohl mluvit o hojných cestách, o nebezpečích ve městě a v pustině, o únavě a lopotě,
bděních, půstech a různých slabostech. Když procházel neschůdnými americkými lesy,
mohl často zaslechnout vlky, „vyjící jako smečka psů“, a v noci je musel zahánět udržo
váním ohně. Brodil se ledovými vodami a jednou by byl málem utonul při přechodu
přes řeku Potomac za tuhé zimy.
Jen zřídkakdy lze vidět tak vroucí duši v tak křehkém těle. Poslední úsek jeho života
byl jedním dlouhým utrpením. Jednou byl po kázání tak vyčerpán, že když ho položili
na lůžko, slyšel, jak okolostojící říkají „je po něm“. Píše: „Celým svým zjevem jsem byl
umírajícím člověkem, který očekává, že do rána bude u svého Stvořitele. Mluvil jsem
s mimořádným vypětím. Slovo mělo takový dopad, že se mi jevilo hodné toho, abych
pro ně tisíckrát zemřel.“
Avšak jeho horlivost plála tím více, čím více se blížil konci svého usilování. Čtrnáctkrát
navštívil Skotsko v drsných a nepohodlných dostavnících té doby. Dočítáme se, že během
své poslední návštěvy kázal „zpravidla dvakrát, někdy třikrát za den, jednou i pětkrát“.
Když na tom byl zdravotně nejhůř, kázal jednou denně a v neděli třikrát. Jakmile vstou
pil na kazatelnu, jako by do chřadnoucího těla vstoupil nový život. Zatímco mu tisíce
lidí viselo na rtech, bylo to, jako když se seraf vznáší k nebeské bráně a vidí tajemství,
které je smrtelníkovu oku skryto. Dvaačtyřicetkrát se plavil přes Irské moře, aby kázal
bouřlivým Irům. Třináctkrát překřížil Atlantický oceán v přeplněných a nepohodlných
lodích té doby, často byl jedenáct týdnů na cestě. Jednou jeho loď kotvila měsíc v pří
stavu a čekala na příznivý vítr. Na lodi každý den kázal a měl modlitební shromáždění.
Dočítáme se, že po jedné takové plavbě se tři týdny potácel mezi životem a smrtí, stále
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však kázal, „ač ho museli vodit jako dítě.“ Z Georgie do Mainu putoval americkou lesní
divočinou a kázal v městech dychtivým zástupům. Ve Velké Británii, od pohoří ve Walesu
po vřesové bažiny Skotska, v přeplněných městech a na holých pláních byl slyšet jeho
přesvědčivý hlas, který vybízel lidi, aby unikli před přicházejícím hněvem.
Často kázal pod šibenicí, stoje na rakvi zločince, který měl být popraven, a vystoupiv
s ním na lešení, modlil se s ním až do jeho posledního dechu. Jednou v zimě v pět hodin
ráno vyšlo tisíce lidí za město, aby naslouchali zvěsti o Golgotě. Jeden očitý svědek
praví: „Viděl jsem v tu dobu Moorfields plné světel, jako bývá Haymarket plný pochodní
při operním představení.“
Nikdy nežil nezištnější pracovník než Whitefield. Ač získal tisíce liber pro charitativní
účely, sám žil a zemřel v chudobě. Při jednom shromáždění vybral šest set liber pro
obyvatele jedné naprosto neznámé vesnice v Německu, která lehla popelem, za což se
mu dostalo poděkování od pruského krále. Po léta vydržoval domov pro více než sto
sirotků v Georgii pouze z dobrovolných darů svých posluchačů, kteří sami byli většinou
chudí. Prodal i svůj nábytek, aby uhradil výlohy sirotčince. Kdyby byl chtěl, mohl být
snadno a pohodlně živ. Ve Filadelfii mu nabídli osm set liber ročně, usadí-li se tam
jako kazatel, přičemž mu nechávali šest měsíců na to, aby objížděl kontinent. On by
však neunesl omezení své svobody chodit tam, kam ho Duch svatý posílá, a lákavou
nabídku odmítl.
Hluboká laskavost a ryzí pokora ducha tohoto Božího muže je jedním z nejušlech
tilejších rysů jeho charakteru. Povzbuzuje své přátele v Savannah, aby se modlili, „aby
poznal sám sebe, že je skutečně nejmenším ze všech.“ Uprostřed své apoštolské práce
volá: „Kéž bych se konečně naučil žít. Hanbím se za svou lenost a vlažnost a toužím
být neustále Bohu k dispozici.“ A ke konci svého bezpříkladně lopotného života píše
s neopodstatněným sebeobviňováním: „Ó, začít tak být křesťanem a Ježíšovým služeb
níkem!“
Přes naukové neshody mezi ním a jeho někdejším přítelem Johnem Wesleyem k němu
vždy choval hlubokou a něžnou úctu. Když se ho jeden úzkoprsý bigotní člověk otázal,
zda si myslí, že by se mohl v nebi setkat s Johnem Wesleyem, odpověděl: „Bojím se,
že ne, neboť on bude tak blízko trůnu a my dva tak daleko, že ho sotva budeme moci
zahlédnout!“
Přes různá hanění slepé nenávisti jen málo mužů kdy vzbudilo tak nadšený obdiv
a vřelou sympatii. Prostí lidé mu rádi naslouchali. Ani vyšší kruhy nebyly lhostejné
vůči jeho výmluvnosti. V Americe nejednou odročili zasedání Zákonodárného sboru
a soudního dvora, aby ho mohli slyšet kázat. Filozofové jako Franklin a Hume pokládali
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korespondenci s ním za výsadu a mnozí lidé s tituly a postavením se cítili být poctěni
jeho přátelstvím.
Po uplynutí tolika let od jeho smrti je těžké pochopit tajemství jeho podivuhodné
výmluvnosti a moci nad lidskými dušemi. Bylo-li jeho vyjadřování výsledkem umění,
pak to bylo umění dokonalé, neboť bylo zcela skryté. Přestože byl velkým mistrem slova,
užíval obzvlášť prosté mluvy. Jeho výzvy se dotkly každého srdce a budily pozornost
každého posluchače. Jeden vážený loďař vypráví, že během kázání mohl zpravidla postavit
loď od přídě k zádi, ale při Whitefieldově kázání nepoložil ani jedno prkno.
Hlas tohoto syna hromu měl velmi melodický zvuk a velkou sílu. Filozof Franklin
vypočítal praktickou zkouškou, že ho snadno mohlo slyšet třicet tisíc lidí. Skutečně míval
shromáždění více než dvaceti tisíc lidí, fascinovaných jeho výmluvností. Jeho dramatické
schopnosti byly tak velké, že posluchači se domnívali, že věci, které líčil, vidí. Když
jednou kázal námořníkům v New Yorku, živě popsal hrůzy ztroskotání slovy následovně:
„Pozor, neslyšíte v dálce hřmění? Nevidíte kmitání blesků? Noc je temná. Bouře zuří.
Stěžně se lámou. Co bude dál?“ Nic netušící plavčíci jakoby ohromení kouzlem vstali
a spojenými hlasy zvolali: „Skočte do člunu, pane!“ Slavný herec Garrick prý řekl, že by
dal sto guinejí za to, kdyby dovedl říci jenom slovo „Óh!“ tak jako Whitefield. Hume,
který byl jedním z nejchladnějších a nejvíce skeptických lidí, pravil, že stálo za to ujít
dvacet mil, aby ho slyšel. Filozof Franklin vypráví, že slyšel charitativní kázání a byl
rozhodnut, že nedá nic. Avšak pod dojmem kazatelovy výzvy „zcela vyprázdnil svou
kapsu do sbírky – zlato, stříbro a všechno“.
Avšak korunou jeho kázání bylo to, že bylo provázeno projevy Ducha a moci. Stovky
lidí byly zasaženy v srdci a přivedeny k pokání a k víře. Za jediný týden dostal tisíce
dopisů od lidí, kteří byli pod vlivem jeho kázání usvědčeni z hříchu a kdekoli působil,
tam získával desítky a stovky důkazů Boží milosti.
Význačným Whitefieldovým rysem byla jeho jemnost, jeho soucit s hříšníky, jeho
planoucí láska k lidem. Kdo chce dojmout druhé, musí být sám dojat. Davy se rozplývaly
v slzách, protože slzy byly v kazatelových slovech, v jeho hlase a často také na tváři.
„Káráte mne, že pláču,“ praví, „ale jak nemám plakat, když vy plakat nechcete, ačkoli
se vaše duše nachází na pokraji zkázy?“
Whitefield se modlíval, aby zemřel na kazatelně nebo hned poté, kdy ji opustí. Jeho
prosba byla téměř doslova vyslyšena. Zemřel tak, jak žil, uprostřed práce, která předčila
práci snad kohokoli. Poslední zápis v jeho deníku ze dne 29. července 1770 praví, že
během měsíce vykonal okružní cestu v délce pěti set mil v Nové Anglii, každý den ve
velkém vedru kázal a cestoval. V Exeteru v Massachusetts ho požádali, aby kázal ještě
jednou. Jeden přítel ho upozornil: „Pane, měl byste jít spíš do postele, než na kazatel
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nu.“ „Jistě,“ odpověděl, sepjal ruce a zvolal: „Pane Ježíši, jestliže jsem ještě nedokončil
svůj běh, dej, ať ještě jednou promluvím na poli a potom půjdu domů a zemřu.“ Když
vystoupil na kazatelnu, vypadal jako umírající. Avšak dvě hodiny povzbuzoval lidi jako
člověk, který už nahlíží do věčnosti. Při tomto posledním shromáždění řekl člověk, který
ho přišel napadnout a měl kapsy plné kamenů: „Pane, přišel jsem, abych vám rozbil
hlavu, ale Bůh zlomil mé srdce.“
Po kázání jel na koni do patnáct mil vzdáleného Newburyportu. Když se uchýlil do
svého pokoje v poslední večer svého života, mnozí toužili ho slyšet. Postavil se na
schodech se svící v ruce a plný lásky k nim mluvil, až svíce ve svícnu dohořívala – jako
byla tehdy na zhasnutí lampa jeho života..
Astmatické záchvaty, které ho tak dlouhá léta mučily, se dostavovaly se stále větší
prudkostí. Přenesli ho k otevřenému oknu, aby se mu lépe dýchalo, avšak po hodinovém
utrpení jeho duch odešel. Nezanechal žádné poslední svědectví, vydal jich však během
života pro Boha tolik, že toho nebylo třeba. Jeho práce na dvou kontinentech, osmnáct
tisíc kázání, která měl, jeho četné cesty na moři i na souši, jeho nehynoucí horlivost
pro záchranu duší – to byla svědectví, která budou inspirací a povzbuzením, pokud svět
potrvá.
Byl pohřben pod kazatelnou Old South Church v Newburyportu, kam přicházeli náv
štěvníci z mnoha zemí, aby vzdali poctu památce největšího kazatele od dnů Jana Zlato
ústého. Jeden z nich popsal návštěvu Whitefieldova hrobu: „Sestoupili jsme do hrobky.
Před námi byly tři rakve. V krajních byli pochováni dva kazatelé sboru, uprostřed byl
Whitefield. Poklop byl odsunut a jeho ostatky ležely před mým zrakem. Stál jsem pod
jeho kazatelnou, viděl jsem jeho knihy, jeho prsten, jeho židle; nikdy předtím jsem ho
však neviděl tak zblízka. Myšlenky se honily hlavou a pocity, které se nás zmocnily,
jsme vyjádřili zpěvem žalmu a vřelou modlitbou.“


59

Selina,

hraběnka z Huntingdonu
Dějiny raného metodismu, podobně jako dějiny raného křesťanství, ukazují, že nemnoho
mocných, nemnoho urozených bylo povoláno do služby evangelia. Metodismus i rané
křesťanství dobyly svých vítězství hlavně v Boží rodině chudých. Avšak jako byli i pří
slušníci císařova domu, kteří přijali Krista, tak byli i šlechtici, kteří byli nakloněni meto
dismu. Jednou z nejvýznačnějších z nich byla Selina, hraběnka z Huntingdonu.
Jména Wesley a Whitefield jsou nerozlučně spojena s pojmem apoštololové metodismu.
Avšak různost v názorech na poli věrouky brzy vedla k rozchodu v práci. Whitefield
byl určen, aby se stal ohnivým hlasatelem, jehož posláním bylo oživovat téměř vyhaslý
duchovní život anglikánské církve a založit kalvinistický metodismus, který měl tak
velký vliv ve Walesu.
Byla to tato metodistická větev, k níž náležela lady Huntingdonová. Pocházela ze
šlechtického rodu, byla dcerou hraběte z Ferrersu a vzdálená příbuzná královské rodiny.
V mladých letech byla provdána za Theophila Hastingse, hraběte z Huntingdonu. Lady
Elizabeth a lady Margaret Hastingsovy, její švagrové, se začaly zajímat o oxfordské meto
disty. Jejich vlivem a vážnými osobními a rodinnými problémy byla hraběnka přivedena
k duchovnímu hledání a velkým sympatiím k metodistům, zejména k Whitefieldovi.
Její manžel poslal pro biskupa Bensona, aby ji zase přivedl k „zdravému rozumu“,
pokus učeného hodnostáře však neměl úspěch. Ač se pohybovala v předních aristokratic
kých kruzích, hraběnka se nestyděla za prosté a opovrhované metodisty, od nichž přijala
taková duchovní požehnání. Pozvala Johna Wesleye na své sídlo v Downington Park,
kde kázal vznešeným shromážděním stejné nekompromisní evangelium, jaké zvěstoval
v Gwennap Pitu nebo v Moorfields Common. S moudrou vizí jedné z největších evan
gelizačních činitelek té doby podporovala zejména zavedení služby laiků – proti silným
předsudkům Wesleyů.
Když na základě kalvinistického sporu došlo k roztržce mezi Whitefieldem a Wesleyi,
snažila se získat požehnání činitelky pokoje tím, že jim dělala prostředníka. Podařilo se
jí uskutečnit smíření, které bylo potvrzeno výměnou kazatelen a přátelskými službami.
Šťastně utvrzené přátelství pak trvalo nepřetržitě po celý jejich život. Soupeřili jedině
v posvěcené horlivosti zvěstovat Boží slávu a zachraňovat duše.
Lady Huntingdonová stále pokládala morální jednotu metodismu za neporušenou,
a když Wesley roku 1744 uspořádal svou první konferenci v Londýně, byla celá kon
ference pozvána na její nádherný zámek v Chelsea. Úspěšně použila svůj společenský
vliv na vysokých místech, aby pomohla statečnému Johnu Nelsonovi, který byl násilně
odveden na vojnu, trpěl a byl vězněn pro své svědomí. Byl osvobozen ze spárů svých
pronásledovatelů a osvobozen, aby mohl putovat po království a všude zvěstovat nád
herné spasení.
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Roku 1748 lady Huntingdonová ovdověla. Od té doby cele věnovala svůj život šíření
Kristova království. Whitefield se stal jedním z jejích stálých kazatelů a chvějící se
chocholky na hlavách dvorních dam v  elegantních salonech zámku v Chelsea svědčily
neméně o síle jeho poselství než stopy po slzách na umouněných tvářích cornishských
havířů. Urození a vznešení posluchači byli postaveni pod vliv prostého evangelia a často
vedeni ke spasení a k posvěcení. Lord St.John se obrátil od módního skepticismu té doby
k víře v Krista. Jeho bratr, duchaplný Bolingbroke, se skláněl před kazatelem, odmítal
však jeho poselství. Manželka lorda Chesterfielda a její sestra, hraběnka z Delitzu, přijaly
evangelium a zemřely ve vítězné víře. Mnohé „vyvolené dámy“ z nejvyšších kruhů se staly
upřímnými křesťankami a svým svatým a užitečným životem oslavily Pána Ježíše.
Mnohé z Whitefieldových dvorních posluchačů nepochybně přitahoval elegantní způsob
shromáždění, jako by byli v opeře. Jiné okouzlovala výmluvnost kazatele, jako by byli
okouzleni uměním herce. Skeptický Hume například řekl, že by šel dvacet mil, aby
ho slyšel. A herec Garrick, který si bezpochyby bral příklad z jeho řečnického umění,
prohlásil, že by člověka rozplakal tím, jak vyslovuje slovo Mezopotamie.
Chesterfield mu dělal zdvořilé poklony a Horace Walpole si brousil svůj vtip na
vážném kazateli, jehož poselstvím v podstatě pohrdali. Známá hraběnka ze Suffolku,
krásná a křehká milenka Jiřího II., si zjednala přístup na jedno shromáždění. Whitfieldovo
ohnivé pranýřování hříchu, které se dotklo jejího provinilého svědomí, bylo pro pyšnou
dvorní krásku nechtěnou a nevítanou zkušeností. Vzplanula prudkým hněvem, osopila se
na hraběnku Huntingdonovou a prohlásila, že byla záměrně vystavena potupě. Hluboce
uražena odešla a už se nevrátila.
Horlivost urozené zbožné lady, jejíž život a charakter je předmětem této studie, se
neomezovala na pasivní ochranu těchto nadšených evangelistů – na jakýsi druh diletantské
zbožnosti, která by ji nic nestála. Svou upřímnost prokázala obětavostí a velkorysými
dary pro Boží věc. Omezovala svá vydání i domácí provoz, aby mohla stavět kaple pro
chudé. Vzdala se livrejovaného služebnictva a kočárů a prodala šperky, aby měla peníze
na charitativní účely. V Londýně, Bristolu a Dublinu koupila veřejné haly a divadla
a obnovila zpustlé kaple, aby mohlo být kázáno evangelium masám nevzdělaných lidí.
Za její vydatné podpory bylo vystaveno mnoho nových kaplí v Anglii, Irsku a zejména
ve Walesu. Na tyto lidumilné účely vydala neméně než sto tisíc liber – což byla tehdy
mnohem vyšší částka než nyní.
Praktické pohanství značné části Velké Británie, které existovalo přes rozsáhlou orga
nizaci a značné důchody státní církve, bylo velkou výzvou pro její křesťanské smýšlení.
Navrhla plán na evangelizaci království. Chytrým způsobem rozdělila Anglii na šest
oblastí, jež měli systematicky navštěvovat cestující „agitátoři“, jak jim říkala, kteří měli
horlivě kázat evangelium v každé vesnici a v každém městě. Na této práci se podíleli
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někteří nejvzdělanější a nejzbožnější evangeličtí duchovní a disenteři jako Venn, Madan,
Shirley, Romaine, Toplady, dr. Conyers, Berridge, Howell Harris, Fletcher, Benson,
Whitefield, Wesleyové a mnoho dalších.
S některými stejně smýšlejícími urozenými dámami cestovala do různých částí Anglie
a Walesu, provázena vynikajícími evangelisty, kteří všude zvěstovali evangelium pozor
ným zástupům. Kdekoli měli možnost, kázali ve farních kostelech nebo ve wesleyánských
či disenterských kaplích; někteří z evangelistů byli duchovními ve farnostech a měli vlastní
kostely. Většinou však byly před těmito cestujícími kazateli kostely zavírány, takže museli
kázat na hřbitovech, u silnic nebo v polích. Pod vlivem Whitefieldových vroucích slov
byl zažehnut celý Yorkshire a sousední kraje. Postupoval pak do Skotska a přes moře do
Ameriky a svým spolupracovníkům zanechal úkol, aby zástupy obrácených, které svou
misijní činností probudil k duchovnímu životu, organizovali do sborů.
Hraběnka Huntingdonová a urozené dámy, které s ní cestovaly, se velice zajímaly o tuto
práci. Nikdy však nepřestoupily hranice toho, co se pokládalo pro ženské pohlaví za
slušnost, totiž aby se aktivně účastnily veřejných shromáždění. Hraběnka osobně mluvila
s obrácenými a pomáhala evangelistům plánovat jejich práci, avšak při shromážděních
byla pouze tichou posluchačkou.
Zachovala se zpráva o „polním dnu“ při jedné z těchto kazatelských výprav. Bylo to
v Cheltenhamu v Gloucestershire. Bylo jim zakázáno použít farní kostel, Whitefield
si však stoupl na náhrobek na hřbitově a mluvil ke shromážděným tisícům na text:
„Žízní--li kdo, pojď a napij se!“ Mnozí z posluchačů padli na zem, jiní hlasitě vzlykali
a všichni byli dotčeni svatou bázní. Whitefieldova slova napomenutí byla ostrá jako meč,
praví Venn. Hraběnka napsala: „Poselství provázela pozoruhodná moc shůry a mnozí
pociťovali šípy úzkosti.“
I když byli vykazováni z farních kostelů, metodističtí evangelisté nebyli bez přátel.
Šlechtic z nejvyšších kruhů, přítel vladaře, člen tajné rady a státní tajemník hrabě z Dart
mouthu stál vedle nich mezi hroby a otevřel své pohostinné sídlo, aby je přijal. Toho
večera Whitefield vysluhoval svatou večeři Páně v jeho domě a příští den, stoje na stole
u dveří, kázal zástupu, který naplnil místnosti uvnitř a pozemky kolem. Byl to tentýž
lord Dartmouth, o němž Cowper napsal:
Jsme pyšní na bohatce, jimž evangelium vládne,
a na jednoho, jenž znak má šlechtický,
a k modlitbám na kolena padne.

Jeho jméno nese v Americe Dartmouthská kolej, jejímž byl patronem. „Mého lor
da Darthmoutha nazývají blouznivcem,“ prohlásil Jiří III., který měl vždy hlubokou
úctu k náboženství, „on však neříká nic jiného, než co by mohl a měl říkat kterýkoli
křesťan.“
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Vlivem lady Huntingdonové bylo přátelství mezi Wesleyi a Whitefieldem pevně stme
leno. Tito kdysi odcizení a nyní smíření přátelé, kteří se nemohli shodnout ve věroučných
otázkách, se dohodli, že se sice nadále různí v názorech, že však budou jeden vůči dru
hému přátelští. Vytvořili spolu s hraběnkou, jejich společnou přítelkyní a prostřednicí,
něco jako „čtyřstrannou dohodu“, jak to nazval Charles Wesley, že budou spolupracovat
na celkovém díle a že mezi sebou upevní pouto křesťanského společenství.
K organizačním schopnostem Johna Wesleye měla lady Huntingdonová hlubokou úctu.
V tomto ohledu daleko převyšoval výmluvnějšího Whitefielda. Velký historik Macaulay
o něm prohlásil, že měl „nadání pro řízení, které nebylo menší než nadání Richelieuovo“.
Trvalá a rozsáhlá organizace arminiánského metodismu ve srovnání s poměrně nestálým
výsledkem Whitefieldova úsilí je do značné míry výsledkem Wesleyova výtečného daru
církevní správy.
Lady Huntingdonová oplývala organizačními schopnostmi mnohem více než Whitefield
a kdyby byla mužem, byl by vývoj kalvinistického metodismu probíhal naprosto jinak.
Byla hluboce přesvědčena o tom, že je zapotřebí školy pro výchovu kazatelů, kteří by
sloužili v četných kaplích, jež na základě její horlivosti a štědrosti vznikly v mnohých
částech země. Sdělila svůj plán Johnu Wesleyovi a dalším a ti jej s radostí schválili. Proto
byl zakoupen starý romantický, rozpadající se zámek v  Trevecca ve Walesu a upraven jako
ubytovna a škola pro kandidáty kazatelství. Tato akce vyčerpala její prostředky, dostala
však příspěvky od předních bohatých dam, které s jejími záměry sympatizovaly.
Zbožný a vzdělaný Fletcher se stal prvním prezidentem ústavu a učený wesleyán
ský kazatel John Benson jeho ředitelem. Prvním studentem byl chudý horník, který se
později stal velice schopným a užitečným farářem ve státní církvi. Staré kobky se brzy
zaplnily vážnými studenty. Pro přijetí nebyly stanoveny jiné podmínky než obrácení
k Bohu a záměr vstoupit do duchovenské služby buď ve státní církvi, nebo v některém
disidentském společenství. V této skutečně všeobecné instituci dostali studenti bydlení,
stravu, výuku a ročně jeden oblek zdarma na účet hraběnky.
První výročí koleje bylo oslaveno jako festival svaté radosti. Téměř jeden týden předem
se začali sjíždět roztroušení evangelisté „společenství“ na dvoře malebného starého zámku.
Byla to velice odlišná scéna ve srovnání se zápasy a turnaji v době rytířů. Pod staroby
lými klenbami zněly písně, modlitby a kázání v angličtině a velštině. O tomto velkém
slavnostním dnu se Wesley a Fletcher, Shirley a Howell Harris, arminiáni a kalvinisté,
Angličané a Velšané modlili a kázali, společně vysluhovali svatou večeři Páně, slavili
„hody lásky“ a ve společném bratrství v Kristu zapomněli na všechny rozdíly. Všichni
kazatelé obědvali s lady Huntingdonovou a velké koše chleba a masa byly rozdělovány
mezi davy lidí na dvoře. Tak všichni slavili velký svátek před Pánem s radostí v srdci.
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Ani Wesley, ani Whitefield, ani lady Huntingdonová neměli v úmyslu založit novou
sektu. Všichni byli oddanými členy anglikánské církve. Až když byli vyhozeni z jejího
objetí, organizovali vlastní společenství. Aby ochránila své četné kaple před útiskem
nebo vyvlastněním ze strany státní církve, byla lady Huntingdonová nucena využít zákon
o toleranci (Act of Toleration) a učinit ze svého společenství (Connexion) disenterské
společenství. Duchovní státní církve, kteří do té doby byli velice vlivnými spojenci, nyní
odmítli jakoukoli podporu a už nekázali v jejích kaplích.
Hraběnka, nespokojená s výsledky svých evangelizačních plánů ve Velké Británii, se
rozhodla, že své úsilí rozšíří do Nového světa. Whitefield zemřel roku 1769. Podpora
sirotčince a misijní práce v Georgii, která mu velice ležela na srdci, se stala předmětem
péče hraběnky Huntingdonové. Rozhodla se, že do sirotčince pošle ředitele a kazatele
a skupinu misionářů, kteří by pracovali mezi kolonisty a černochy. Před odjezdem misio
náři denně kázali velkým zástupům ve Whitefieldově Tabernaklu a pod širým nebem na
Tower Hillu. Nakonec za mnohých modliteb, smíšených se slzami tisíců diváků, vyplula
„určená loď, bohatě naložená“ na svou cestu. Misionáři měli velký úspěch, zvláště mezi
černými, a jevilo se jako velmi pravděpodobné, že kalvinistický metodismus se stane
převládajícím společenstvím v jižních koloniích Severní Ameriky.
Boží prozřetelnost však stanovila jinak. Sirotčinec byl zničen požárem. Revoluce úplně
překazila hraběnčiny plány. Většina misionářů se vrátila do Velké Británie. Hraběnka
získala velké nemovitosti v Georgii, které určila pro misijní účely. Korespondovala
s Washingtonem, aby jí zůstaly, a Benjamin Franklin vyjednával jako jeden z jejích
důvěrníků. Avšak zmatky, spojené s protahující se válkou, a odtržení kolonií od mateřské
země znemožnily navrácení jejích nemovitostí.
Hraběnka se dožila vysokého věku, obklopena poctami a jako zralý klas čekající, až
bude zavezen do stodoly, se blížila ke svému konci. Dostalo se jí pozemských vyzna
menání a světského bohatství a měla mnoho přátel. Avšak když se skláněla pod tíhou
svých osmdesáti čtyř let a stála před tajemstvím duchovního světa, co tvořilo základ její
důvěry a naděje? Byla to pokorná víra ve smírčí oběť jejího Spasitele. Když pozemské
tělo sláblo, duch se den ze dne obnovoval. Uprostřed utrpení vleklé, bolestné nemoci
zvolala: „Je mi dobře, všechno je dobré – dobré navěky. Kamkoli se podívám, ať žiji
nebo umírám, nevidím nic než vítězství. Příchod Páně se blíží! Tato myšlenka plní mou
duši nevýslovnou radostí – moje duše je naplněna slávou. Jsem jakoby v samém nebi.
Jsem v objetí lásky a milosrdenství. Toužím být doma, velice toužím být doma!“ Téměř
s posledním vydechnutím prohlásila: „Mé dílo je skončeno, nemám nic jiného na práci,
než jít ke svému Otci.“
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Ve stejném roce, kdy tato stařičká světice odešla, totiž v roce 1791, zemřel také John
Wesley. Dvě výrazné osobnosti 18. století, které snad více než jiné zanechaly svou stopu
na tomto věku, odešly od svých pozemských lopot do věčného odpočinutí v nebi.
Nejnápadnějším důkazem mravní a intelektuální výše hraběnky Huntingdonové byl
vliv, který po mnoho let měla na vynikající muže té doby. Její charakter byl velice prostý
a krásný. Kdosi, kdo ji dobře znal, říká: „Když jste s ní rozmlouvali, zapomněli jste
na její šlechtický původ pro její viditelnou pokornou a láskyplnou zbožnost.“ Někdy
uplatňovala svou ženskost v houževnatém zastávání svých názorů a cílů, avšak její
názory byly výsledkem svědomitého přesvědčení a cíle byly naprosto nesobecké. Její
podpora chudých byla tak velkomyslná, že se někdy sama dostala do potíží. Po smrti
zanechala čtyři tisíce liber pro chudé. Zůstatek jejího značného bohatství byl ponechán
jako nadace pro šedesát čtyři kaple, které v různých částech království dala vystavět,
většinou za svého přispění.
Ve waleském knížectví byl vliv kalvinistického metodismu, „společenství lady Huntin
gdonové“, nejsilnější. Většinou dík jeho vlivu vzrostl počet disenterských kostelů ze 30
v roce 1715 na dva 2 300, takže „nyní připadá jedna kaple téměř na každé tři čtvereční
míle“. Před sto lety se nedělních veřejných bohoslužeb účastnilo milion lidí, čili téměř
všechno tehdejší obyvatelstvo.
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John Fletcher a Mary Bosanquetová

Malebné pobřeží Ženevského jezera má mnoho náboženských a literárních pamá
tek. Calvin a Zwingli, Voltaire a Rousseau, Madame de Staël a Madame Recamier,
Gibbon a Byron dodali jeho terasovitým úbočím a vinicemi osázeným kopcům trvalou
zajímavost. V Nyonu, útočišti pronásledovaných valdenských, ve stínu jeho břečťanem
pokrytého hradu, jehož masivní, deset stop silné hradby byly svědky feudálního panství
ve 12. století, se narodil jeden z nejpozoruhodnějších průkopníků metodismu. Pocházel
ze staré rodiny, spřátelené se savojským knížecím domem. Pohodlné sídlo, nápadné
mezi skromnějšími domy obce, je v držení potomků Flecherů, kteří udržují jméno a ná
boženský ráz rodiny.

Nyon,

rodiště Johna

Fletchera

Zde se narodil Jean Guillaume de la Flechere (1729–1785), nebo John William Fletcher,
jak byl nazýván anglicky. Jeho zbožní protestantští rodiče ho určili ke službě v reformo
vané církvi. Proto se mu dostalo na univerzitě v Ženevě důkladného vzdělání v klasických
i orientálních jazycích a ve filozofii. Jeho učenost ho učinila chloubou univerzity a on
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získal většinu jejích cen. Nemohl však přijmout kalvinistické nauky ženevské církve.
Proto odmítl stát se jejím duchovním.
Jako mnoho Švýcarů se oddal vojenskému životu a chtěl se dát do služeb některé cizí
vlády. Mladý bohatý voják napřed nabídl svůj meč Portugalsku a dostal hodnost kapitána
ve službách této země s povoláním připojit se k výpravě do Brazílie. Náhodou, spíše
bychom řekli Božím moudrým vedením, nemohl odplout. V den, kdy se měl nalodit,
mu sluha polil nohy vařící vodou. To ho na nějaký čas upoutalo na lože. Loď, kterou se
měl plavit, se ztratila na moři.
Na pozvání strýce, který slíbil, že mu opatří místo, odjel do Flander. Avšak smrt jeho
příbuzného a ukončení války znovu zmařily jeho naděje. Nyní se obrátil – jako mnoho
jeho krajanů – do Londýna, velké světové metropole. Jeho znalost starých a moderních
jazyků ho dobře vybavila pro místo učitele, které přijal. V Londýně vzbudil jeho zvědavost
náhodný rozhovor a on si šel poslechnout metodisty. Zvěst o obrácení a o jistotě víry
zapadla do jeho duše jako zjevení. „Je to možné,“ napsal, „abych já, který jsem vždy byl
pokládán za nábožensky smýšlejícího, který jsem studoval bohosloví a dostal vyznamenání
od univerzity za práce na teologická témata, že já bych měl být takový ignorant a nevědět,
co je víra?“ Po měsíce zápasil se silným vědomím hříchu a hlubokým zkoumáním srdce.
Avšak teprve po dvou letech duševních zápasů mohl získat spásnou víru.
Na naléhavou žádost Johna Wesleye přijal ordinaci v anglikánské církvi, když mu
bylo dvacet osm. Nikdy nikdo nebyl větší ozdobou zvěsti Pána Ježíše svým životem,
svou mluvou a svým plným vydáním života. Po jistou dobu zůstal v Londýně a pomáhal
Johnu Wesleyovi tím, že působil mezi chudými ve věznicích a mezi bohatými v sídle lady
Huntingdonové. Byla mu nabídnuta fara v Dunhamu, která poskytovala mnohé výhody
venkovské fary. „Farnost byla malá, práce lehká, příjem dobrý, neboť obnášel čtyři sta
liber.“ Horlivý evangelista nabídku odmítl, protože poskytovala příliš mnoho peněz za
příliš málo práce. Proto místo hojnosti volného času v Dunhamu přijal namáhavou práci
a chudý příjem v Madeley.
To byla nepatrná farnost v hustě obydleném hornickém a průmyslovém kraji. Mravní
úroveň farnosti byla nízká, jak to v 18. století bývalo běžné. Avšak jeho neúnavná horlivost
a křesťanská oddanost způsobily mravní proměnu celého kraje. Fara v Madeley se stala
vedle fary v Epworthu, kde se zrodil metodismus, další v řadě historických zajímavostí
v anglickém evangelickém světě. Lidé ve farnosti byli nevzdělaní a neteční, oddaní
hrubým zábavám jako je štvanice na jezevce a různé zápasy. Avšak Fletcher s apoštol
ským zanícením zvěstoval pravdy evangelia a denně dům od domu „se vší moudrostí
napomínal a učil všechny lidi“.
Po měsíce obcházel vesnici každou neděli o páté hodině ráno a zvonil ručním zvon
67

kem, aby nikdo neměl výmluvu, že se včas nevzbudil a zmeškal bohoslužby. „Objevil
se nečekaně na lidových zábavách,“ praví dr. Schaff, „a s knoxovskou vážností kázal
překvapeným lehkomyslným hodovníkům o pošetilosti nezřízených zábav.“ „Hříšníky,
kteří se před ním snažili ukrýt,“ píše John Wesley, „sledoval všemi možnými způsoby,
na veřejnosti i v soukromí, ráno i večer, do posledního koutu své farnosti.“
Tato mravní vážnost vyvolala odpor a pronásledování. Zatímco mnohé odvrátil od
jejich špatného života, ti horší byli vydrážděni k většímu násilí. Při jedné příležitosti
byla uspořádána býčí štvanice na místě, kde oznámil veřejné shromáždění, a část chátry
byla vybrána, aby „uspořádala štvanici na faráře“, aby ho shodila s koně a poštvala na
něho psy. Unikl pouze řízením Boží prozřetelnosti tím, že se zdržel na pohřbu jednoho
farníka.
„Jeho kázání proti opilství,“ praví dr. Abel Stevens, jehož vyprávění podáváme zestruč
něné, „proti němu poštvalo všechny sládky a hostinské. Jeden úředník mu hrozil holí
a vězením, mnozí šlechtici a duchovní v okolí se přidali k jeho pronásledovatelům. Jeden
duchovní připevnil na dveře kostela list, v němž ho obžalovává z rozkolu a vzpoury.
Někteří jeho přátelé byli uvězněni. Prostě, zacházeli s ním tak, jak se v té době zachá
zelo s metodistickými kazateli. On však působil horlivě a úspěšně. S neustálým kázá
ním spojoval pilnou duchovenskou činnost. Chodil od domu k domu, projevoval účast
zarmouceným, pomáhal chudým, sloužil nemocným a napomínal prostopášné.
„Jeho štědrost k chudým byla až neuvěřitelná,“ prohlásil jeho nástupce ve farnosti.
„Vedl život přísného odříkání, aby mohl sytit hladové; oblékal se do levných šatů, aby
mohl odívat nahé; někdy rozdával nábytek, aby mohl opatřit strádajícím rodinám nejnut
nější věci. Tak byl oddán svému svatému poslání. Brzy odvrátil příliv protivenství, které
se proti němu zvedlo, a získal si lásku a úctu svých lidí. A mnozí pokládali své domy
za posvěcené jeho návštěvou.“ Ač se narodil a získal vzdělání v cizině, kázal anglicky
s podivuhodnou mocí a podle Johna Wesleye by byl nejvýmluvnějším kazatelem v Anglii,
kdyby byl měl dostatek fyzických sil.
„Jeho zbožná mysl,“ pokračuje dr. Stevens, „rychle dozrála ke svatosti. Marně bychom
hledali v římskokatolické nebo evangelické spiritualitě dokonalejší příklad posvěcenějšího
života, a to po vnitřní i po vnější stránce. Po určitý čas přeháněl askezi a živil se pouze
zeleninou a chlebem a věnoval každý týden celé noci meditaci a modlitbě. Později tento
omyl uznal. Dostal Wesleyův spis o dokonalosti a nejen psal na její obranu, ale dokazoval
ji životem v čistotě, lásce a pracovitosti, který byl tak bezúhonný, jak jen mohl život
smrtelníka být. Ani v teologických sporech ho nikdo nemohl zpochybňovat.“ „Pane,
byl pochodní,“ řekl Venn jednomu duchovnímu. „Pochodní jsem řekl? Byl sluncem.“
A dodal: „Znal jsem všechny velké muže za posledních padesát let, ale neznal jsem
nikoho, kdo byl jako on.“
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Roku 1768 dostal Fletcher pozvání, aby se stal prezidentem koleje lady Hunting
donové pro výchovu kazatelského dorostu v Trevecca ve Walesu. Přijal toto místo,
avšak neopustil svou farnost. „Jeho časté návštěvy koleje byly přijímány jako návštěvy
Božího anděla,“ píše ředitel Benson, metodistický komentátor. Okouzlení, vyzařující
z tohoto svatého muže, je vyjádřeno v nadšení onoho jinak chladného učeného pisatele.
„Čtenáři mi odpustí, pokud mají za to, že přeháním,“ píše. „Mé srdce plane, když toto
píšu. Zde to bylo, kde jsem – abych tak řekl – spatřil anděla v lidské podobě. Nejsem
daleko od pravdy, když to říkám. Tu jsem však viděl potomka padlého Adama tak cele
povzneseného nad zhoubu pádu, že ač byl tělem připoután k zemi, jeho obcování bylo
v nebi; jeho život byl den co den skryt s Kristem v Bohu. Vroucí modlitby, chvály,
láska a horlivost, převyšující to, co by člověk pokládal za dosažitelné v tomto stavu
porušení, byly živlem, v němž se neustále pohyboval. Jazyky, umění, vědy, gramatika,
rétorika, logika i samotná teologie byly dány stranou, když se objevil mezi studenty ve
třídě. Většinou netrvalo dlouho, a všichni měli slzy v očích a každé srdce plálo ohněm,
který hořel v jeho duši.“
Ke konci svých přednášek říkával: „Kdokoli z vás žízní po plnosti Božího Ducha,
pojďte se mnou do mého pokoje.“ Obyčejně s ním šli mnozí a bylo to, jako by vcházeli
do svatyně svatých. Strávili dvě nebo tři hodiny v tak vroucích modlitbách, že se zdálo,
jako by se nebe snášelo na zem. Benson praví: „Skutečně jsem si často myslel, když jsem
byl přítomen jeho nebeské přednášce a zbožnému duchu, že se tak lišil od běžných lidí
a tak je převyšoval, že se více podobal Mojžíšovi, Eliášovi nebo prorokovi, kteří vstali
z mrtvých, než smrtelníkovi přebývajícímu ve stánku hliněném.“
Podle Southeyho úsudku „žádný věk a žádná země nezrodily člověka větší zbožnosti
nebo dokonalejší křesťanské lásky. Žádný věk neměl apoštolštějšího kazatele.“ Byl nej
věrnějším přítelem a pomocníkem Johna Wesleye, který si ho vybral za svého nástupce.
On však tuto poctu skromně odmítl a nakonec zemřel dříve než zakladatel metodismu.
Kolej v Trevecca byla zcela pod vlivem společenství lady Huntingdonové neboli
kalvinistických metodistů. Její stále větší odklon od arminiánských nauk vedla k tomu,
že se Fletcher vzdal prezidentství, nepřerušil však láskyplné křesťanské svazky.
Mezi wesleyánskými a kalvinistickými metodisty vzplál nešťastný spor, který se vyzna
čoval velkou prudkostí a bohosloveckou zatvrzelostí. Výjimku tvoří jedině Fletcherovy
Checks to Antinomianism, Výtky antinomianismu. Teologická diskuse nebyla nikdy
vedena ve zbožnějším duchu a s křesťanštější zdvořilostí. „Jeho polemické letáky,“ praví
dr. Stevens, „mohou lidé číst jako duchovní letáky. Jsou strohé pouze svou odvážnou
argumentací, planou vytrvalou, avšak nevtíravou snahou o křesťanské povzbuzování.
Argumenty se střídají s voláním po pokoji a radami, »jak zajistit požehnání pokoje
a bratrské lásky«. Dnes se čtou více než v době vášnivého sporu.“
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„Jeho sloh je jasný, důrazný a někdy květnatý,“ praví jeden kompetentní kritik. „Probírá
největší problémy, jako je teorie o svobodě vůle, předzvědění a fatalismu způsobem,
který zaujme prostého čtenáře a duchovní argumentace je pádná a obsáhlá. Žádný autor
tak jasně nevyvážil a nespojil zdánlivě protikladné oddíly Písma.“ Fletcher nejen podává
stanovisko svého protivníka poctivě a nestranně, v případě dr. Berridge dokonce nabídl,
že vytiskne odpověď se svým vlastním pojednáním, aby „ukázal, že vedou laskavou
válku“.
Fletcher potom dr. Berridge navštívil osobně. Když překročil práh fary, Berridge k němu
přiběhl, objal ho a plakal. „Můj milý bratře,“ vzlykal, „to je zadostiučinění, jaké jsem
neočekával. Jak jsme mohli psát proti sobě, když oba usilujeme o totéž, o Boží slávu
a o dobro duší?“ Když bylo služebnictvo pozváno dovnitř, Fletcher se pomodlil a prosil,
aby je Duch svatý vedl k větší svatosti a užitečnosti při plnění kazatelských úkolů.
Podlomené zdraví přimělo kazatele ze Švýcar, aby se na čtyři roky vrátil do své rodné
země. Její zasněžené hory se mu staly „rozkošnými horami“, odkud měl jasnější výhled
na město velikého Krále a pohyboval se na pokraji nebe. Pokud to síly dovolily, kázal
venkovanům a čerpal zdraví a občerstvení z čistého vzduchu a inspirující scenérie na
pobřeží Ženevského jezera.
Jako mnozí z prvních metodistických kazatelů byl John Fletcher tak velice zaujat
evangelizační činností, příliš vystaven pomluvám a pronásledování, příliš chudý na
pozemské statky, aby mohl pomýšlet na známost a svatbu. Nebyl však netečný ke kouzlu
a požehnání manželské lásky. Dvacet pět let před dobou, o které píšeme, získala jeho
srdce mladistvá krása a půvabný charakter Mary Bosanquetové. Ona však byla bohatá
a on byl chudý. Cestování, studium, mnohá práce a možná i poněkud asketické představy
na mnoho let oddálily uskutečnění jeho snu o domácím štěstí. Nyní se tyto tak dlouho
oddělené životy měly spojit a pokračovat bok po boku v hluboké radosti.
Viděli jsme, jak podivným řízením Boží prozřetelnosti byl John Fletcher odvrácen od
života naplněného světskou ctižádostí k životu naplněnému nebeskou horlivostí. Neméně
pozoruhodné bylo vedení, kterým byla zachráněna Mary Bosanquetová před světskostí
a rafinovaným sobectvím a přivedena k životu křesťanské služby a pomoci chudým,
nízkým a ztraceným. Paměti, které napsala, jsou pozoruhodným záznamem náboženské
zkušenosti a jako jedno z klasických děl metodistické biografie pomáhaly formovat
charakter a zažehovat zbožnost následných generací. Vybrali jsme pozoruhodné události
z jejího pohnutého života.
Mary Bosanquetová (173 – 1815) byla dcerou bohatých a světáckých rodičů. V mládí
byla obklopena prostředím, které nebylo náboženskému životu příznivé. Brzy se však
dostala pod duchovní vliv. Když jí bylo pět, začala si dělat starosti o svou duši. Byla
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zaostalým dítětem, doznává upřímně, a v mladém věku neznala dobře Písmo. Nemohla
však nevidět bezstarostný život lidí kolem a nakonec začala pochybovat, zda Bible
skutečně míní to, co říká o budoucím a neviditelném světě. „Asi v té době,“ píše, „otec
přijal služebnou, která slyšela a prožila něco málo ze síly vnitřního náboženství. Bylo to
mezi lidmi zvanými metodisté, kde získala své vědomosti.“ Rozhovory s touto prostou
a nevzdělanou dívkou prohloubily náboženské přesvědčení Mary Bosanquetové. Pomyslila
si, že kdyby se mohla stát metodistkou, byla by si jista spasením. Záhy však poznala, že
to není spojení s lidmi, které ji může spasit, nýbrž spojení živou vírou s Kristem.
Avšak tato cesta víry se jí zdála temná. Když jí bylo sedm nebo osm let a přemýšlela
o otázce „jak si mohu být jista, že mi jsou odpuštěny hříchy a že věřím v Krista?“,
pocítila, že kdyby to znamenalo umřít jako mučednice, udělala by to a přála si, aby
přišli papeženci a upálili ji; myslela si, že potom bude mít jistotu. Brzy však jí bylo dáno
pochopit živou pravdu o spasení vírou a ona s radostným nadšením zvolala: „Spoléhám,
opravdu spoléhám na Ježíše a Bůh mne zahrnul mezi spravedlivé pro to, co On učinil
a vytrpěl, a odpustil mi všechny mé hříchy!“ „Byla jsem překvapena,“ dodává, „že jsem
to nepochopila dříve“ – běžná zkušenost duše při zjištění, jak prostá je cesta spásy.
Místo toho, aby světsky smýšlející rodiče Mary Bosanquetové povzbuzovali své podi
vuhodné dítě v jeho náboženském smýšlení, když dorůstalo, snažili se je rozptylovat
světskými zábavami. Zasvětili ji do radovánek londýnské společnosti a vodili na plesy, do
divadel a na jiné zábavy. Nenacházela však žádné potěšení v těchto, jak říkala, prázdných
radovánkách. „Kdybych jen věděla, jak najít metodisty nebo někoho, kdo by mi ukázal,
jak bych se mohla líbit Bohu,“ napsala, „strhala bych ze sebe všechny své drahocennosti
a běžela bych k nim třeba přes oheň.“ „Budu-li jednou svou paní,“ prohlásila prorocky,
„chci strávit polovinu dne prací pro chudé a druhou polovinu na modlitbách.“
Konečně se seznámila s metodisty, od nichž již předem přijala takový duchovní zisk.
Ti však nesplnili zcela očekávání této vážně smýšlející duše, hladovějící a žíznící po
duchovním obecenství. „Nesmíme si vytvářet svůj úsudek podle bohatých,“ poznamena
la, „počkejme, až poznáme některé chudé mezi nimi; ti snad budou pravými metodisty
a více podobni prvním křesťanům.“ Světští lidé nebudou odlákáni od svých pošetilostí
a přivedeni ke Kristu, budeme-li činit ústupky světu nebo přizpůsobí-li se církev jejich
smýšlení.
Když jí bylo čtrnáct, byla Mary Bosanquetová biřmována v nádherné katedrále Sv.
Pavla v Londýně. Pro ni to nebyla pouhá forma, nýbrž hluboká zkušenot – slavnostní
obnovení její smlouvy s Bohem a zasvěcení se jeho službě. Brzy pocítila, že už nadále
nemůže chodit do divadla, na místo světské zábavy, které holdovali její rodiče. „Mám
za to,“ napsala tato mladá dospělá dívka, „že divadlo má tendenci oslabovat křesťanské
smýšlení a posilovat vše, co je jeho opakem; předkládá nectnost pod falešným nátěrem
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ctnosti a v každém ohledu vede ke světskému smýšlení – jehož přátelství, jak apoštol
prohlašuje, je nepřátelské Bohu.“ Prosila proto, aby ji nechávali doma a když jí to odepřeli,
otevřela otci celé své srdce. Přes jeho námitky zůstala pevná ve svém přesvědčení. Byla
to doba velkých zkoušek, psala, avšak Pán stál při ní a posiloval ji.
Jedna příhoda, která se stala v jejím sedmnáctém roce, dává nahlédnout do rozmařilého
života v polovině 18. století. S otcem a s větší společností navštívila válečnou loď Royal
George, jejíž pozdější tragický osud byl námětem jedné Cowperovy balady. Loď se poto
pila v přístavu s celou posádkou, když byla sklopena na bok, aby mohlo být vyčištěno
její měděné oplechování. Když přišli na loď, „vypadala jako město s místy jako krámky
kolem.“ Kapitán vykonal slavnostní uvítání a vyzval pak přítomné k tanci. „Nuže, miss
Bosanquetová, co učiníte? Nemůžete přece utéci,“ obrátila se na ni jedna přítelkyně, neboť
její skrupule byly dostatečně známé. V té chvíli byla ohlášena neočekávaná návštěva
prince waleského (pozdějšího krále Jiřího III.) a admirála Ansona a tanec byl odložen na
neurčito, k velké spokojenosti Mary Bosanquetové. Ve člunu, který je měl dopravit na
břeh, byla společnost vystavena hrozícímu nebezpečí rozbouřeného moře. „Jak můžete
být tak klidná?“ zeptal se kdosi naší hrdinky. „Jsme v Boží ruce,“ odpověděla, „jsem
připravena utonout nebo být zachráněna.“
Její vědomí povinnosti bylo podrobeno ještě další zkoušce. Jeden bohatý muž ná
boženského přesvědčení se ucházel o její ruku. Její rodiče i její náboženští rádci tomuto
spojení přáli. Ona však nedokázala spojit módní zvyky svého nápadníka s jeho nábožen
ským přesvědčením a „ani její rozum, ani její city nemohly schválit tento návrh“ a jeho
nabídku laskavě, ale s rozhodností odmítla. Byla zachována pro ušlechtilejší cíl, než
aby udávala tón módě.
Pro duševní utrpení a tělesnou slabost dostala lehkou nervovou horečku, kterou rodiče
přičítali jejímu náboženství. Byla jí nařízena přísná lékařská péče a pobyt v tmavé
místnosti. „Chcete mě dát do blázince, otče?“ zeptala se ubohá poplašená dívka. „Ne,“
řekl otec, „ale musíš být zavřena doma, dokud nepřestaneš s těmi hloupostmi.“
Ale Bůh jí milostivě pomohl i v nejkrajnější nouzi. Zdálo se jí, že vidí světlo a slyší
hlas, jenž ji ujišťoval: „Budeš se mnou kráčet v světle!“ Velkým dobrodiním pro ni byla
společnost několika moudrých matek londýnského metodismu. Na základě sedmi dobrých
důvodů, které zaznamenává, se ujišťovala, že se nadále nemá přizpůsobovat, pokud jde
o oblečení a osobní ozdoby, podle převládajících trendů doby. „Byla jsem zmatena,“ píše,
„jak dalece se mám přizpůsobit a jak dalece se postavit na odpor. Na jedné straně jsem
se bála, že budu neposlušná rodičů, a na druhé straně, že budu neposlušná Boha.“
Jednoho dne jí otec řekl: „Žádám tě o jeden jediný slib: že nikdy, při žádné příležitosti,
teď ani později, se nebudeš snažit učinit ze svých bratrů to, čemu říkáš křesťan.“ „Myslím,
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že něco takového nemohu slíbit,“ namítla. „V tom případě,“ odpověděl, „mě nutíš, abych
tě ze svého domu vykázal. Nevím, že bys mě kdy ve svém životě vědomě neposlechla,
kromě tohoto fantazírování.“
Bylo jí nyní jedenadvacet a vlastnila malé jmění. Najala si tedy služebnou a našla
si bydlení, nenastěhovala se tam však, neboť doufala, že bude moci ještě zůstat pod
rodnou střechou. Jednoho dne jí matka vzkázala, že se toho dne večer musí odstěhovat
a že rodinný povoz odveze její věci. Rozloučila se se služebnictvem, které stálo v řadě
se slzami v očích, a odešla z otcovského domu, zapuzena pro své smýšlení.
V jejím bytě nebyly žádné židle, stůl, ani postel, a tak po večeři sestávající z chleba,
másla a vody toto jemné dítě přepychu ulehlo na zem v chladném měsíčním světle, které
padalo nezakrytými okny do jejího pokoje. Jeho sladká slavnostnost, píše, se dobře hodila
ke klidu v její duši. Své pocity při této zkoušce zaznamenala takto: „Jsem vyvržena
z otcovského domu. »Znám srdce příchozího.« Jsem dána na pospas světu a nevím,
jaké léčky se kolem mne nakupí. Mám málo zkušeností a jenom trochu milosti.“ Volala
proto k Bohu a nalezla sladký pokoj v duši. Vzpomněla si na slova „kdo miluje otce
nebo matku více nežli mne, není mne hoden“ a byla povzbuzena zaslíbením „i kdyby mě
opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme“. Bylo jí dovoleno navštívit
domov, avšak loučení při odchodu, jak praví, vyvolalo nové krvácení staré rány.
Brzy se k ní připojila Sarah Ryanová, zbožná vdova. Od té doby věnovala svůj život
skutkům křesťanské dobročinnosti. Přesídlila do vlastního domu v Leytonstone, své rodné
vsi, a udělala z něj školu pro sirotky a domov pro opuštěné ženy. Zakrátko měla třicet
pět dětí a čtyřiatřicet dospělých. S pomocí své přítelkyně, paní Ryanové, se s nadšením
pustila do této práce. Z finančních důvodů byli všichni členové domácnosti oděni do
tmavočervených bavlněných šatů jednotného střihu. Mnohé z dětí i dospělých žen byly
churavé a vyžadovaly mnoho fyzické péče, již se všem dostalo. Děti byly vyučovány
v prospěšných návycích. Vstávaly mezi čtvrtou a pátou hodinou, měly ranní pobožnost
a snídani. Den vyplňovalo vyučování, domácí práce a volno a v osm hodin večer, po
pobožnosti, chodily spát.
Naše urozená hrdinka říká, že potřebovala hodně moudrosti a trpělivosti, jak si lze
snadno představit. Nové dílo narazilo na mnohou kritiku a odpor. V neděli večer byla
v domě pobožnost pro sousedy a někdy, „když byla tmavá noc, shromáždila se u vchodu
chátra a házela bláto na lidi, kteří vycházeli; když pak odešli, pronikla lůza do dvora,
strkala hlavu do oken, kde nebyly okenice, a řvala a hulákala jako divoká zvěř.“
Jednou večer si „čtyři ošumělí muži s velkými klacky v ruce“, vůdci lůzy, vynutili
vstup do kuchyně, Mary Bosanquetová jim však vysvětlila Pravidla metodistických společenství a zeptala se, zda by chtěli nějaké výtisky. Přemoženi jejím ženským kouzlem
a nečekanou nabídkou „přijali je s uctivou poklonou a odešli“.
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Byla to skutečně pozoruhodná práce pro mladou lady, které bylo teprve třiadvacet,
vydatně jí však pomáhala její přítelkyně paní Ryanová, která měla cenné zkušenosti jako
vedoucí hospodářského oddělení Wesleyovy školy Woodhouse Grove.
Časem vydání převyšovala příjmy, avšak jako odpověď na modlitby vždy přišla pomoc,
když toho bylo nejvíc třeba, často z anonymních zdrojů. Jedna bohatá metodistka, miss
Levenová, přišla, aby s nimi žila, po čase však těžce onemocněla. V poslední vůli sta
novila, že sirotčinci odkazuje dva tisíce liber. Avšak Mary Bosanquetová z obav, že by
se to mohlo Boží věci vytýkat, ji přemlouvala, aby je raději nechala spálit, neboť „co
je dva tisíce liber,“ řekla, „nebo dvě stě tisíc liber ve srovnání se slávou mého Boha?“
Když miss Lewenová umírala, požádala o pero a papír a řekla: „Nemohu zemřít v pokoji,
dokud nenapíšu, co mi leží na mysli ohledně sestry Bosanquetové a oněch dvou tisíc
liber,“ a obnovila svůj odkaz. Peníze však nikdy nebyly použity, aby Boží věc neutrpěla
pohanu.
Krátce poté zemřeli rodiče Mary Bosanquetové. Bylo jí dopřáno, aby jim v jejich
poslední nemoci poskytla úlevu svou službou, jak se sluší na dceru. Dostalo se jí od
nich mnoho důkazů lásky a po jejich smrti shledala, že její jmění značně narostlo. Ale
vydání její zvětšující se domácnosti rostla úměrně nárůstu jejích příjmů.
Sirotčinec byl nyní přemístěn do Cross Hallu v Yorkshire, kde byla získána velká farma.
Mary Bosanquetová teď byla se svou charakteristickou energií zaměstnána budováním,
hospodařením, moštováním a jinými pracemi, aby pokryla vydání ústavu. Shromáždění
pokračovala jako v Leytonstone a lidé přicházeli z blízkého i dalekého okolí v tak hojném
počtu, že nebylo kam je umístit. Mary Bosanquetová proto konala podobná shromáždění
na příhodných místech po celém kraji. Roku 1770 Wesley navštívil ústav a ve svém
Deníku napsal, že to je „vzor a velké požehnání pro celý kraj“.
Jeden bohatý věřící muž, pln obdivu k její osobnosti a jejím schopnostem, požádal Mary
o ruku. „I když jsem mu byla vděčně nakloněna,“ napsala, „necítila jsem k němu takovou
lásku, jaká plyne z dokonalé důvěry a tvoří ducha a duši manželství.“ Odmítla proto dát
ruku tam, kam nemohla svobodně a cele dát také své srdce. Raději než život v přepychu
a blahobytu zvolila život plný práce a starostí, který považovala za svou povinnost. Přes
největší šetrnost se finanční situace ústavu stávala povážlivou. Ačkoli „každé zrnko obilí,
každá kapka mléka a každá libra másla byly přísně odměřovány, farma se neudržela“.
Mary Bosanquetová tím byla zmatena. Napsala: „Jsem usoužená žena.“ Rozhodla se, že
ústav prodá a že bude žít z dvaceti liber ročně, dokud své dluhy nezaplatí.
Stále více pociťovala, jak jí leží na srdci blaho duší. Ze zdravotních důvodů se odebrala
do Harrogate, kde jsou léčivé prameny. Když se v neděli zastavila v jednom zájezdním
hostinci, požádali ji hosté, aby k nim promluvila ve velkém sále. „Bylo to pokušení,“
napsala. „Zvážila jsem však, že tyto lidi už nikdy neuvidím, až když se s nimi setkám
74

před soudnou stolicí Kristovou; a mají mi pak vyčítat: »Tys nás tehdy mohla varovat,
neučinila jsi to však«?“ Souhlasila proto a byla velmi potěšena a viděla i „určité ovoce“
své práce.
Podobných pozvání se jí nyní dostávalo častěji. Neodvažovala se je odmítnout. Při jedné
příležitosti ujela dvacet mil přes yorkshireské močály, aby promluvila ke shromáždění,
když kazatel nebyl přítomen. Ke svému zděšení zjistila, že se tam shromáždily dva až
tři tisíce lidí. Dav naplnil prostorný lom, kde k nim mluvila. Lidé se nemohli nasytit
a ptali se: „Kdy zase přijdete?“ Tato pozoruhodná žena zřejmě měla mimořádnou schop
nost oslovit shromáždění. „Její způsob mluvení je plynulý, lehký a přirozený,“ napsal
Wesley. „Její slova jsou jako oheň, vnášejí světlo a teplo do srdcí všech, kdo ji slyší.“
Její ženská citlivost se však zalekla tohoto úkolu. Při jedné příležitosti napsala: „Celý
den jsem se před Pánem vymlouvala, většinou Šalomounovými slovy »Pane, jsem příliš
mladá, neumím vycházet a vcházet před tvůj vyvolený lid«.“
Mary Bosanquetová měla nyní prožít nové údobí života a novou radost. Spřízněný
duch, v každém ohledu hodný její lásky, měl získat její ruku a její srdce. Sotva kdy,
pokud vůbec, byly v křesťanský svazek manželský spojeny dvě svatější duše než byli
John Fletcher a Mary Bosanquetová. Když se Fletcher vrátil roku 1781 z kontinentu,
nabídl svou ruku dlouho vytouženému objektu své lásky. Byla přijata a ve zralém věku
padesáti dvou a čtyřiceti dvou let tento dlouho čekající ženich a tato nevěsta slavili své
líbánky. Milující žena ve zbožném díkůvzdání zvolala: „Můj kalich oplývá!“ Tito dva
věřící lidé se k sobě tak dobře hodili, že John Wesley nechtěl ani pomyslet, že by si
byli vzali někoho jiného.
Bohatství nevěsty teď alespoň nebylo překážkou dlouho odkládaného spojení. Aby
mohla zaplatit dluhy, musela až na pár maličkostí prodat všechen svůj nábytek. „Náby
tek z měkkého dřeva mi poslouží stejně jako mahagon,“ napsala. „Lpěla jsem na svém
pěkném nábytku, avšak láska k Božímu zákonu způsobila, že jsem jeho ztrátu nesla
velice lehce. Nepotřebuji nic než více milosti,“ dodává. „Můj muž mne miluje, jako
Kristus miloval církev.“ „Moje žena je ke mně mnohem lepší, než církev ke Kristu,“
prohlásil Fletcher.
Dr. Stevens napsal o manželství šlechetného Johna Fletchera: „Jeho pomoc chudým
stále vyčerpávala jeho příjmy do krajnosti. Jeho žena, stejně štědrá, nás ujišťuje, že
kdyby na cestě za nemocnými našel hrst drobných stříbrňáků, měl by z toho radost jako
lakomec, který objevil skrytý poklad. Sotva by si pochutnal na obědě, dokud několik
nemocných sousedů nedostalo část jeho jídla. O nedělích se postaral o mnoho lidí, kteří
přišli zdaleka, aby se účastnili jeho bohoslužeb; jeho dům, stejně jako jeho kostel, jim
byly k dispozici.
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Když ho navštívil chudý člověk, který se bál Boha, avšak dostal se do velkých nesnází,
vzal všechno cínové nádobí z kuchyňských polic a řekl: »To vám pomůže a já se bez
toho obejdu; dřevěný talíř mi poslouží stejně dobře.« Během epidemií a nakažlivých
nemocí, když jiní prchali před nemocnými a umírajícími, on k nim pospíchal a nabídl
jim pomoc, že je bude ošetřovat ve dne v noci.“
Šťastné spojení těchto spřízněných duší nemělo mít dlouhé trvání. Čtyři krátké roky
uplynuly v hojné práci pro Boží slávu. Horlivý kazatel založil denní školu a nedělní
školu a měl zakrátko tři sta dětí na náboženství. Farnost se stala příslovečnou pro svou
zbožnost a svatý vliv, který vycházel ze skromné fary, lidé pociťovali oživení duchovního
života i v dalekém okolí.
Avšak tato požehnaná práce měla, alespoň pro jednoho z nich, brzy skončit. Fletche
rovo zdraví, dlouho chabé, se podlomilo. Přes všechno napomínání pokračoval v čin
nosti a zemřel jako hrdina na svém stanovišti. V poslední den své veřejné činnosti vedl
bohoslužby se svatou večeří Páně, které trvaly čtyři hodiny. Na shromáždění spočívalo
zvláštní Boží pomazání. Jeho žena naléhala na umírajícího manžela, aby shromáždění
přerušil. Ten však zřejmě tušil, že to je naposledy, a pokračoval v kázání a na modlitbách.
Po několik dní velice trpěl, avšak s ustavičnou chválou na rtech. „Bůh je láska. Volejte!
Volejte nahlas! Chtěl bych, aby se mocný závan chval nesl až k posledním končinám
země!“ volal umírající. Když už nemohl mluvit, znameními a posuňky dosvědčoval svou
radost v Pánu. Zemřel roku 1785, když mu bylo padesát šest let.
„Za osmdesát let jsem poznal mnoho výborných mužů,“ prohlásil Wesley, „svatých
srdcem i životem, avšak nepoznal jsem nikoho jako byl on. Byl tak hluboce oddán Bohu,
tak bezúhonný v každém ohledu, že podobného jsem nenalezl v Evropě ani v Americe
a ani nečekám, že najdu na této straně věčnosti.“ Zarmoucená vdova nebyla v prvním
návalu bolesti téměř k utišení. „Slunce mých pozemských radostí navždy zapadlo,“
napsala, „mraky a temnota obklopují tělo i duši.“
Avšak víra zvítězila nad jejími strachy a ona žila ještě třicet let svatým životem a udr
žovala vliv svého jedinečného manžela. Její domov v Madeley se stal útočištěm chudých,
zbožných žen a metodistických cestujících kazatelů. Stal se též důležitým střediskem
náboženského vlivu. Biblické výklady této „skutečné vdovy“ v jejím domě a v sousedních
osadách byly provázeny překvapivými výsledky. Výročí její svatby a mužovy smrti byly
připomínány svatými chvílemi. Při jedné takové příležitosti napsala: „Je tomu dvacet osm
let, kdy jsem v tuto hodinu dala svou ruku a své srdce Jeanu Guillaume de la Flecherovi
– užitečná a požehnaná doba mého života! V této chvíli k němu pociťuji vřelejší lásku
než tehdy a ve víře nyní znovu spojuji své ruce s jeho.“
Její práce byla krajně vyčerpávající, konala ji však tak dlouho, pokud jen měla trochu
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síly. „Jsem velice slabá,“ píše, „a přece jsem schopna se pětkrát v týdnu účastnit svých
shromáždění a mám sílu mluvit, aby mne všichni slyšeli, a Pán je s námi.“ Když jí bylo
sedmdesát šest, několik týdnů před svou smrtí, napsala: „Cítím, jako by každé shromáždění
mi ubíralo kus mého života, avšak chci k nim mluvit, pokud mi dech stačí.“
Posledním zápisem v jejím věrně vedeném deníku je touha odejít a být s Kristem.
„Zdá se, že jsem blízko smrti, avšak toužím utéci se do náruče svého milovaného Pána.“
Brzy nato vstoupila do věčného odpočinutí. Mezi jejími výroky při umírání byla slova
vítězné důvěry: „Tam je můj domov a mé nádherné dědictví.“ „On zvedá ruce a ukazuje,
že jsem tam vyryta.“ „Pán požehnej tebe i mne,“ řekla přítelkyni, která bděla u jejího
lože, a poslala ji, aby si odpočinula. Potom, v slavnostním tichu hluboké noci, v hodině
smrti sama, bez pozemské pomoci, provázena andělskými chóry, odešla její duše od
pozemských lopot a zkoušek do nebeské radosti a slávy.
Celý její život byl drahocennou alabastrovou nádobou obětovanou u nohou jejího Pána,
kterého milovala, nádhernou vůní, která je ještě dnes cítit po celém světě. Prokazováním
štědrosti druhým praktikovala vůči sobě tvrdé sebezapření. Během posledního roku života
výdaje za vlastní ošacení činily méně než dvacet šilinků. Tentýž rok její „účet chudých“
dosáhl výše více než sto osmdesáti liber. Její roční výdaj za oděv po mnoho let nepřekročil
pět liber. Při její smrti, jako při smrti Dorkas, bylo mnoho pláče a naříkání nejen kvůli
dobročinným skutkům, které konala, nýbrž i pro ztrátu její duchovní péče.
Život a deník této svaté ženy je jedním z klasických metodistických životopisů. Ač je
mrtva, stále mluví v mnoha zemích a v mnoha jazycích. Odpočívá od svých prací a její
skutky jdou s ní. Neohrožená a požehnaná žena! Kéž horlivost, zbožnost a vroucí láska
k duším nikdy nepomine mezi metodistickými ženami, dokud se Boží církev neukáže
jako okrášlená nevěsta svého Ženicha pro věčnou blaženost v nebi.
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Počátky

metodismu v Novém světě
V Boží prozřetelnosti jsou často velice vzdálené doby a místa spojeny řetězem příčin
a následků. Ohromná organizace dnešního metodismu na celém americkém kontinentě
souvisí s rozpínavou ctižádostí a pronásledující bigotností Ludvíka XIV. v 17.století. Tento
prostopášný panovník se nenasytil ukrutnostmi a krveproléváním, způsobenými hanebným
zrušením Nantského ediktu roku 1685, čímž se půl miliónu nejlepších francouzských
poddaných stalo provždy uprchlíky a mnoho dalších oběťmi nejhnusnějších násilností
a krutostí. Dvakrát také vyplenil německé Falcko, oblast, která dnes zahrnuje Bavorsko,
Bádensko a Hessensko. Během několika týdnů jeho vojáci zaplavili zemi a vydali třicet
kvetoucích měst na pospas plamenům, drancování a plenění.
Neschopen udržet svá vítězství proti rozhodným protestantům a jejich spojencům, vydal
„velký monarcha“ ze svého paláce ve Versailles rozkaz, aby země byla úplně vypleněna.
Nelidský příkaz byl vyplněn s krutou přísností. Osmdesát tisíc mužů, vycvičených ve
vraždění, se vrhlo na bezbrannou zem, kterou sužovali ohněm a mečem. Heidelberg,
Mannheim, Špýr, Oppenheim, Bingen a Baden, města historického významu, a jejich
úctyhodné katedrály, jejich majestátné paláce a průmysl spolu s mnohou chudou vískou
a osamělými statky byly vydány napospas plamenům. V mrazivém krutém zimním počasí
sto tisíc venkovanů, kteří neměli přístřeší – šedovlasí otcové, matky a bezbranné děti
– bloudili po okolí v žalostné bídě.1
Tisíce těchto ubohých lidí se uchýlilo na území anglického generála Marlborougha
a hledalo ochranu pod britskou vlajkou. Více než šest tisíc jich přišlo do Londýna, z býva
lého bohatství uvrženi do chudoby, odkázáni na veřejnou dobročinnost. Téměř tři tisíce
jich bylo posláno do amerických kolonií, kde tvořily cenný přírůstek populace v New
Yorku, Pensylvánii a Severní Karolině. Určitý počet, který nás teď více zajímá, se za
pomoci britské vlády vystěhoval do Irska a usadil v hrabství Limerick poblíž Rathkeale.
V seznamu těchto „irských Falců“ se objevují jména, která se později stala tak známými
ve Spojených státech a v Kanadě, jako Embury, Heck, Ruckle, Sweitzer a další.
Do těchto dobrých protestantských srdcí, Boží prozřetelností připravených pro přijetí
evangelia, bylo záhy zaseto semeno metodismu. Wesleyovi „cestující pomocníci“ přišli do
1
Francouzský velitel oznámil asi půl miliónu lidí, že jim poskytuje tři dny milost a že se v té době
musí vystěhovat. Brzy se silnice a pole, v té době pod vysokou sněhovou pokrývkou, černaly nesčíslným
množstvím mužů, žen a dětí, prchajícím z domova. Mnozí zemřeli zimou a hladem, mnozí však přežili
a plnili ulice všech velkých měst v Evropě jako ubozí a špinaví žebráci, kteří kdysi byli zámožnými stat
káři a obchodníky. Kurfiřt Filip, dívaje se z   hradeb Mannheimu, napočítal za jeden jediný den neméně
než třiadvacet měst a vesnic v plamenech. Ve Špýru suroví vojáci, jako by chtěli vyjádřit své pohrdání tím
nejsvětějším, vypáčili hrobky panovníků a rozmetali popel vladařů. Celé údolí Rýna, od Drachenfelsu až
po Phillipsberg, se na obou březích stalo kořistí démona násilí a zkázy.
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jejich prostých usedlostí a chudí utečenci přijali Boží slovo s radostí. Když John Wesley
roku 1758 projížděl Irskem a kázal ráno a večer, napsal, že takovou osadu lze stěží najít
jinde, ať v Irsku nebo v Anglii. Falcové postavili velkou kapli. „Nebylo mezi nimi žádné
rouhání ani klení, porušování neděle a opilost, žádné kořalny.“ Byli to vážně smýšlející
lidé a jejich píle udělala ze všech jejich pozemků zahradu. „Jak tito chudí cizinci jednou
povstanou v Den soudu proti těm, kteří žijí kolem nich!“ zvolal.
V tomto pozoruhodném společenství se narodilo dítě, jemuž bylo souzeno, aby se stalo
matkou metodismu v Novém světě. Zdá se, že rodina požívala velké vážnosti a místo
jejich přebývání v Balligarrene po nich dostalo jméno Ruckle Hill. Barbara Ruckleová
(1734 –1804) byla vychovávána v bázni Boží a v praktické zbožnosti. Vyrostla z ní
krásná žena, ozdobená zejména duchovními půvaby, které tvoří pravou krásu charakteru.
Ve svém osmnáctém roce se doživotně zasvětila církvi svých otců a složila slavnostní
slib Pánu.
„Od počátku jejího křesťanského života,“ praví životopisec, „byla její zbožnost ryzí
a hluboká. Wesleyánská nauka o svědectví Ducha byla vnitřní osobní zkouškou zbož
nosti mezi metodisty té doby a byla také denním měřítkem duchovního života Barbary
Ruckleové. Když ve vysokém věku končila svou životní pouť ve vzdálených končinách
Kanady, poté co pomohla založit církev v této zemi podobně jako ve Spojených státech,
mohla prohlásit, že nikdy neztratila jistotu svého přijetí u Boha ani na jeden den od
svého obrácení.“
Roku 1760, když jí bylo dvacet šest let, se provdala za Paula Hecka, který je líčen
jako oddaný člen německé komunity. Irsko tehdy začínalo vysílat skupiny svých dětí,
které později posilovaly populaci v Novém světě. Pouze dobrodružnější povahy statečně
vzdorovaly nebezpečím rozbouřených hlubin a neprobádaných zemí za mořem. Proto
je znakem energické povahy těchto irských Falců, že se v té době malá skupina z nich
rozhodla zkusit své štěstí na americkém kontinentě.
„Jednoho jarního jitra roku 1760,“ píše jeden člověk, který znal místní dějiny Falců,
„bylo možno spatřit skupinu vystěhovalců na celním nábřeží v Limericku, kteří se při
pravovali na odplutí do Ameriky. K lodi je provázely davy známých a přátel, z nichž
někteří urazili šestnáct mil, aby se s nimi rozloučili. Jeden z těch, kteří měli odplout,
mladý muž hloubavého pohledu a rozhodného chování, byl zřejmě vůdcem skupiny. Byl
jedním z prvních mezi svými krajany, kteří se obrátili ke Kristu, vůdce mladé církve,
jenž jim často sloužil Božím slovem v jejich prosté kapli.
A nyní dozněla poslední modlitba, jeden druhého objali, loď se dává do pohybu. Jak
se vzdaluje, dokazují zvednuté ruce a pohnutá srdce, co všichni cítí. A nikdo z tohoto
ohromného množství pravděpodobně nepociťoval víc než onen mladý muž, jehož jméno
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bylo Philip Embury. Společnost mu tvořili jeho žena Mary Sweitzerová (pozoruhodná
svou krásou a ve věku šestnácti let nedávno provdaná za svého ušlechtilého manžela),
jeho dva bratři a jejich rodiny, Paul Heck a Barbara, jeho žena, a další. Kdo z těch, kteří
je viděli odjíždět, by si byl pomyslil, že dva z této malé skupiny byli Boží prozřetelností
určeni k tomu, aby měli dobrý vliv na nesčíslné množství lidí a že jejich jména budou
připomínána, dokud slunce a měsíc nepominou? Loď vezla Philipa Emburyho, prvního
metodistického vedoucího třídy a místního kazatele na americkém kontinentě, a Barbaru
Heckovou, »matku v Izraeli«, jednu z prvních členek, jejímž prostřednictvím dala Boží
prozřetelnost vznik metodistické církvi ve Spojených státech.“
Vyplutí této malé plachetnice nevzbudilo pozornost ve velkém světě, který by byl málo
dbal toho, kdyby se potopila. Avšak onen křehký člun vezl símě slavné žně, která měla
naplnit celou zemi. Tyto vážné duše, v svěžím rozpuku mládí, naděje a lásky, vezly s sebou
nesmrtelný kvas, který měl svým duchovním životem prokvasit celý kontinent.
Po obtížné plavbě, trvající mnoho týdnů, dorazila bohatě naložená loď dne 10. srpna
1760 bezpečně do New Yorku. Uprostřed zklamaných nadějí a nových pokušení, jimiž
byli obklopeni, a také bez duchovní služby jako ve starém domově, upadli tito prostí
Falcové zřejmě do náboženské apatie a malomyslnosti. Jako vyhnanci v Babylóně říka
li: „Jak bychom mohli zpívat píseň Hospodinovu v cizí zemi?“ Embury na čas ztratil
svou horlivost, a protože byl ostýchavý, ztratil odpovědnost duchovního vedení. Ač je
právem pokládán za zakladatele amerického metodismu, může být podle dr. Stevense
dána přednost Barbaře Heckové jako zakladatelce. Po celou tu dobu udržovala svůj život
víry obecenstvím s Bohem a četbou své staré německé Bible.
O pět let později dorazili do New Yorku další Falcové, z nichž někteří byli příbuzní
nebo staří přátelé Emburyů a Hecků. Někteří z nich byli wesleyáni a jiní nebyli žádného
vyznání. Při obnově společenských styků mezi starými a novými přistěhovalci byla
zavedena hra v karty. Není známo, zda se také někteří wesleyáni účastnili této zábavy.
Avšak Barbara Hecková cítila, že nastala chvíle, aby se vážně vyjádřila proti duchovnímu
úpadku, za jehož projev pokládala toto povyražení. V duchu starověké prorokyně vzala
karty, hodila je do ohně a slavnostně varovala hráče před jejich nebezpečím a připomněla
jim jejich povinnost.
Vedena Božím vnuknutím šla rovnou do domu svého bratrance Philipa Emburyho a „se
slzami v očích“ ho vyzvala, aby už déle nemlčel. U vědomí duchovního nebezpečí pro
malé stádce zvolala: „Musíš nám kázat, nebo všichni půjdeme do pekla a Bůh požádá naši
krev z tvé ruky.“ „Nemohu kázat, protože nemám ani dům, ani sbor,“ odpověděl. Avšak
na její naléhání nakonec svolil, že bude kázat „ve svém vlastním najatém domě“, a tato
matka v Izraeli vyběhla a přivedla čtyři osoby, které tvořily jeho první posluchačstvo.
Jeho složení bylo od počátku až po vznik velkého tělesa třídně velmi rozmanité.
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Barbara Hecková
„Jakkoli bylo malé,“ praví dr. Stevens, „zahrnovalo bílé a černé, poddané a svobodné.
Bylo též příkladem laického zvěstování, které rozšířilo tuto denominaci do všech koutů
světa, a aktivity žen, kterým je třeba přičíst neocenitelnou část vitality a moci církve.
Jméno Barbary Heckové je první v seznamu, s ní její manžel Paul Heck; vedle něho
to je John Lawrence, jeho »najatý muž«, a dále africká služebná jménem »Betty«. Tak
začal metodismus sloužit chudým a nízkým a měl během jednoho století pokrýt svými
pracovníky rozsáhlý kontinent a založit misie ve všech končinách světa.“
Ke konci tohoto prvního metodistického kázání v Americe zorganizoval Philip Embury
své shromáždění jako třídu, se kterou se scházel týden co týden. Malá skupina začala růst
a brzy byla příliš velká, aby se vešla do domu Philipa Emburyho. Najali si příhodnější
místnost, která se zakrátko naplnila. „Ve městě se brzy zvedl nemalý rozruch kolem
těchto shromáždění,“ praví dr. Stevens. Philip Embury, který po celý týden pracoval,
aby si vydělal chléb vezdejší, rozdával lidem neděli co neděli chléb života. Tak jako
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v případě velkého Zvěstovatele, „zástup mu rád naslouchal.“ Byl jedním z nich a mluvil
k nim o společných potřebách a o společném Spasiteli a jejich srdce vřele reagovala
na jeho slova.
Jednoho dne bylo shromáždění překvapeno, když se mezi nimi objevil důstojník v šar
latovém kabátě, s výložkami a mečem. První myšlenkou bylo, že přišel ve jménu krále,
aby shromáždění zakázal. Brzy byli příjemně vyvedeni z omylu. Ve statečném kapitánu
Thomasu Webbovi objevili upřímného přítele a spolupracovníka v Pánu. Byl to jeden
z Wesleyových místních kazatelů, který byl vyslán se svým plukem do Ameriky, objevil
newyorské metodisty a spojil s nimi svůj osud. Brzy zaujal místo u stolu, kde Embury
kázal, „s mečem položeným vedle otevřené Bible“ a zvěstoval lidem slovo života. Kázání
vojína-světce vyvolalo pozornost v celém městě a naráz dopomohlo malému sboru ke
společenské vážnosti a duchovnímu rozmachu. Po deset let, které strávil v Americe, se stal
hlavním zakladatelem metodismu na kontinentě. Kázal především v přímořských městech
a osadách. „Starý voják,“ řekl prezident John Adams, „byl jedním z nejvýmluvnějších
mužů, které jsem kdy slyšel.“ Dostalo se mu té cti, že uvedl metodismus do Quaker City,
jakož i do mnohých měst v Pensylvánii, New Jersey a na Long Island.
Roku 1767 bylo pro rostoucí newyorský sbor najato pověstné „Podkroví“ ve William
Street, jak však praví jeden současný pisatel, „nemohlo pojmout ani polovinu lidí, kteří
toužili slyšet Boží slovo.“ Bylo nevyhnutelně nutné najít větší shromažďovací místnost,
kde však mělo toto chudé společenství sehnat prostředky na jeho zbudování? Barbara

Kapitán Webb
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Hecková, plná víry, to učinila předmětem modliteb a v srdci dostala s nevyjádřitelnou
jistotou odpověď „já, Hospodin, to učiním“. Navrhla ekonomický plán na zbudování
modlitebny, který považovala za Boží vnuknutí. Společenství to přijalo a jak praví dr.
Stevens, „první budova denominace v západním světě byla monumentálním obrazem
skromné myšlenky této zbožné ženy. Kapitán Webb se s radostí připojil k tomuto projektu.
Pravděpodobně by se bylo neuskutečnilo bez jeho pomoci. Nabídl třicet liber, největší
částku, kterou darovala jedna osoba.“
Malý metodistický sbor žádal veřejnost o pomoc. Subskripční listina se zachovala
a vykazuje všechny skupiny obyvatel, od starosty města až po africké služebné, ozna
čené pouze křestním jménem. Bylo zajištěno stavební místo v John Street, které je
dnes v samém středu města, obklopené bankami ve Wall Street a paláci na Broadwayi,
a časem byla postavena kaple z kamene s modrou omítkou. Protože disenteři nesměli
ve městě stavět „řádné kostely“, byl vybudován krb a komín, aby se vyhnuli zákon
ným pokutám. Její vnitřek, dlouho nedokončený, byl popsán jako „velice pěkný a čistý,
podlaha posypána sněhobílým pískem“. Embury jako obratný tesař pracoval pilně na
stavbě a Barbara Hecková, která ráda pracovala rukama, pomáhala bílit zdi. Zpočátku
nebyly schody na kůr, ani zábradlí, vystupovalo se tam po hrubém žebříku. V přízemí
byly prosté lavice bez opěradel. Embury vlastnoručně postavil kazatelnu. Památného
dne 30. října 1768 vystoupil na kazatelnu, kterou sám vyrobil, a zasvětil prostou kapli
službě Bohu. Dostala jméno „Wesleyova kaple“ a byla první na světě, která byla nazvána
tímto úctyhodným jménem.
Dočítáme se, že během dvou let plnilo kapli a prostranství před ní nejméně tisíc
posluchačů. Od té doby byla více než jednou rekonstruována, avšak část původní budovy
je stále vidět. Dřevěné hodiny, které Philip Embury přivezl z Irska, stále ještě ukazují
hodinu bohoslužeb. Mramorové desky na zdech připomínají jména a ctnosti Barbary
Heckové a Emburyho, Asburyho a Summerfielda, věrných kazatelů, jejichž památka
je v celé zemi dosud živá. Tato mateřská svatyně amerického metodismu bude ještě
dlouho přitahovat kroky mnohého poutníka k místu, kde vznikla církev jeho otců a jeho
církevní společenství.
Je to pozoruhodná shoda, že krátce po tom, kdy Embury uvedl metodismus do New
Yorku, jiný irský laický kazatel, Robert Strawbridge, se stal prostředníkem uvedení meto
dismu do Marylandu. Jako Embury i on kázal napřed ve svém domě a potom v prostém
srubu, prototypu tisíců těch, které se měly stát zlatými svícemi uprostřed mravní temnoty
po celé ohromné pevnině.
Metodismus byl založen prostřednictvím laiků v největším městě Nového světa a stej
ným způsobem měl být zaveden do dalších míst země. John Wesley na naléhavou žádost
kapitána Webba a jiných metodistů v Americe poslal z Anglie Richarda Boardmana
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a Josepha Pilmoora jako misionáře, aby pokračovali v práci, započaté v New Yorku.
Philip Embury jim ochotně postoupil svou kazatelnu a nedlouho poté se roku 1770
odstěhoval se svou rodinou, Paulem a Barbarou Heckovou a jinými falckými metodisty
do Salemu ve státě New York, poblíž jezera Champlain.
Tato nyní vzkvétající a zalidněná část země byla tehdy divočinou. Avšak ani za těchto
odlišných podmínek nepřestávali zbožní průkopníci sledovat své Boží povolání – zakládání
metodismu v Novém světě. Embury věrně pokračoval v práci jako místní kazatel a brzy
vznikla mezi roztroušenými osadníky „třída“, první na území Trojské konference, která
má dnes desítky tisíc členů.
Zdá se, že si Embury získal důvěru a úctu svých venkovských sousedů nejen svou
praktickou dovedností a zdravým úsudkem, ale i svou ryzí zbožností, takže působil jako
úředník i jako kazatel. Při kosení na svém poli v létě 1775 utrpěl tak vážné poranění,
že náhle zemřel v mladém věku čtyřiceti pěti let. Asbury, který ho dobře znal, napsal:
„Mnozí ho milovali a oplakávali.“ Byl pohřben podle zvyku původních osadníků na
farmě, na které žil a pracoval. Po padesáti sedmi letech v opuštěném hrobě bez náhrobku
byly jeho ostatky slavnostně vyzvednuty a přeneseny na hřbitov v Ashgrove, kde je jeho
místo odpočinku označeno pomníkem s nápisem, že „byl prvním, kdo dal podnět k řadě
opatření, která vedla k vybudování kaple v John Street, kolébce amerického metodismu,
a zavedení systému, jenž ozdobil zemi spasením a rozmnožil radost v nebi“.
Při vypuknutí revoluční války projevili mnozí Falcové věrnost staré vlajce a přestěhovali
se do Dolní Kanady. Zde zůstali po dobu deseti let, převážně v Montrealu. Roku 1785
jich část přesídlila do Horní Kanady, tehdy nově organizované jako kolonie, a usadili se
v okolí Augusty na řece Sv. Vavřince. Mezi nimi byl John Lawrence a Catherine, jeho
žena, vdova po Philipu Emburym, Paul a Barbara Heckovi a další falcští metodisté. Věrni
svému poslání od Boha se stali zakladateli metodismu v Kanadě, podobně jako předtím
ve Spojených státech. Založili „třídu“ a Samuel Embury, který kráčel ve stopách svého
zbožného otce, byl jejím prvním vedoucím. Šest let před příchodem Williama Loseeho,
prvního řádného metodistického kazatele, který vstoupil do země, byl metodismus již
zaveden přičiněním těchto laických pracovníků.
Barbara Hecková zemřela v domě svého syna Samuela Hecka roku 1804 ve věku
sedmdesáti let. „Její smrt,“ píše dr. Stevens, „byla hodna jejího života. Její stará německá
Bible, vodítko v jejím mládí v Irsku, útočiště, když krajané v New Yorku odpadli, neodlu
čitelná společnice při putování pustinami severního New Yorku a Kanady, jí byla rádcem
a těšitelkou až do poslední chvíle. Našli ji, jak sedí ve svém křesle mrtvá, s ohmatanou
a vzácnou knihou otevřenou na klíně. Tak odešla tato zbožná, nepatrná a nenáročná žena,
která tak věrně, a přece neuvědoměle položila základy jednoho z největších církevních
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útvarů moderního věku, a jejíž jméno se bude stkvít jasnou září, dokud slunce a měsíc
nepominou.“
Na starém hřbitově „Blue Church“ na březích majestátní řeky Sv. Vavřince leží ostatky
zakladatelů a mnohých průkopníků metodismu v Kanadě. Místo dostalo své jméno po
starém, už zbořeném kostele, který byl kdysi natřen namodro. Sem přenesli zbožní lidé
za doprovodu sousedů a přátel ostatky Paula Hecka a Barbary, jeho ženy. Zde také leží
prach krásné Catherine Sweitzerové, která v raném mládí dala své srdce Bohu a svou
ruku Philipu Emburymu a z lásky statečně nesla nebezpečí rozbouřených hlubin a strá
dání života průkopníků v Novém světě. Tady odpočívají těla mnohých raných falckých
metodistů a mnozí z jejich potomků, dokud je nevzbudí hlas Boží polnice. Ti svou
trpělivou prací, upřímnou vírou a vroucí horlivostí pomáhali klást základy metodismu
na americkém kontinentě.
Zamyslíme-li se nad životem této opravdové matky v Izraeli a nad podivuhodnými
výsledky, k nimž dala podnět, nemůžeme než zvolat s obdivem a vděčností: „Co Bůh
vykonal!“ V zemi vznikla církevní organizace velká jako rozsochatý strom, pod jehož
širokou korunou se nacházejí milióny lidí, členů i přátel, kteří se hlásí ke jménu meto
disté a vcházejí i vycházejí a nalézají duchovní pastvu. Po ojedinělém svědectví Philipa
Emburyho následovala velká armáda tisíců laických kazatelů a ordinovaných kazatelů.
Přes dvě stě metodistických kolejí a akademií spojuje důraz na důkladné vědomosti
a živou zbožnost. Desítky novin, časopisů a jiných periodik spolu s celou knihovnou
metodistických autorů šíří křesťanskou zvěst po celé zemi.
Metodisté ve Spojených státech uctili památku Barbary Heckové tím, že zřídili památník
při Garrett Biblical Institute v Evanstonu, Illinois – založeném z daru jedné ušlechtilé
Američanky – který navždy nese jméno Heck Hall. Tak si dvě zbožné ženy, jedna jako
reprezentantka těžké práce, druhá jako dcera přepychu a bohatství, podaly ruce napříč
stoletími a jejich jména a ctnosti jsou připomínány nikoli nákladným a neužitečným
pomníkem, nýbrž „domovem pro syny proroků, Philipy Embury příštího věku, a pod
porou jejich studia“.
„Barbara Hecková nastavila svou statečnou duši bouřlivým možnostem budoucnosti
a podnítila tak vznik amerického metodismu,“ prohlásil biskup Fowler, když připomněl
tuto skutečnost. „Kvas milosti jí dané prokvasil celý kontinent. Símě její zbožnosti
vyrostlo v tak veliký strom, že se v něm usídlilo celé hejno národů a jeho zralé plody
zapadly do miliónů domovů. Zasazením amerického metodismu, jeho zavlažováním
svatými slzami, jeho ošetřováním a vyživováním neúnavnou mateřskou láskou a zbožnou
oddaností světice, povoláním prvního kazatele, svoláním prvního shromáždění, vytvo
řením první třídy, naplánováním první metodistické kaple a zajištěním jejího dokončení
si zasloužila pomník tak trvalý, jaký mají americké instituce. Boží prozřetelností se jí
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dostalo pomníku, který věky nemohou zrušit, který je trvalý jako je Boží církev trvalá.
Životní dílo Barbary Heckové se odráží na životní síle církve, kterou založila.“
Kanadský metodismus si vždy byl vědom svých povinností vůči této svaté ženě a jako
trvalý památník zřídil Ženský domov Barbary Heckové při univerzitě Victoria v Toron
tu.
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Dr. Coke,

otec metodistických misií
Zvláštním znakem metodismu je jeho misijní horlivost. Je poslušný napomenutí svého
zakladatele nejít jenom k těm, kdo to potřebují, ale k těm, kdo to potřebují nejvíce.
Radostně se ujímá opuštěných, pomáhá zanedbaným, vyhledává zapomenuté. Jako by byl

Thomas Coke,

otec metodistické misie

předvídal univerzalitu církve, kterou založil, John Wesley v prorockém duchu prohlásil:
„Mou farností je celý svět.“
Kazatelé metodistické církve obhájili její význačné postavení jako převážně misijní
církve v mnohých oblastech – uprostřed skořicových plantáží Cejlonu, v zalidněných
bazarech nebo spletitých džunglích Indie, mezi hemžícím se obyvatelstvem Číny, na
slunných ostrovech jižních moří, v chatách Zulů a vesnicích Kafrů, v pevnostech divokého
pohanství. S pyšnější chloubou než pohanský básník by mohli zvolat: „Která část světa
není naplněna naší prací?“ V mnohých zemích pod sluncem má tato církev své dcery,
které povstávají a blahořečí jí. Nedělní zpěv písní obepíná svět chválami a třpyt jejích
věží jásá ve světle nekonečného jitra.
Za svůj misijní charakter nevděčí metodismus nikomu víc než doktoru práv Thomasu
Cokeovi, D.C.L. (1747–1814). Tento obdivuhodný muž nepatrné postavy, avšak nesmírné
energie, který s vřelou horlivostí zažehnutou na oltáři Boží pravdy – jako anděl ze Zjevení,
který prolétal celou zemí s věčným evangeliem – kázal radostnou zvěst o Boží milosti
na obou kontinentech, stal se zakladatelem wesleyánských misií ve Východní a Západní
Indii a prvním biskupem amerického metodismu. Poté, co se osmnáctkrát přeplavil přes
bouřlivé moře, byl nakonec pohřben v jeho hlubinách, jehož vody podobně jako jeho vliv
obepínají svět. Studium tohoto hrdinného života bude užitečné jako lekce o vděčnosti
Bohu, o inspiraci konat povinnost a o horlivosti ve službě Božského Mistra.
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V pokojném údolí řeky Usk, obklopeném strmými horami Walesu, leží staré městečko
Brecon, místo starověkého dominikánského opatství, jehož břečťanem porostlé zdi tvoří
jednu z nejmalebnějších zřícenin v Británii. Pod dubovým stropem věkovité radnice
starého městečka bylo v polovině osmnáctého století možné vídat ctihodného radního,
zahaleného do úředního roucha s insigniemi, který vykonával spravedlnost nad svářícími
se stranami v okolí. Byl to nejvyšší úředník v Breconu a otec Thomase Cokea.
Budoucí apoštol metodismu byl na rozdíl od mnohých kazatelů té doby dědicem velkého
jmění po otci. Narodil se tři roky před polovinou století a strávil svá první léta v roman
tickém prostředí Usku a Camelotu, uprostřed scenérií legendárních hrdinných činů krále
Artura a rytířů Kulatého stolu. Když mu bylo šestnáct, byl zapsán jako přední student na
Jesus College v Oxfordu. Mezi jeho komilitony byl budoucí lord Eldon, anglický kancléř,
který k němu vždy choval vřelé přátelství, William Jones, první orientalista své doby,
Wharton, historik britského básnictví, a budoucí biskupové Horne a Kennicott.
Pohledný mladý patricijský student nebyl obrněn proti svodům oxfordské společnosti.
Na neštěstí upadl do špatné společnosti a byl nakažen nevěrou, která byla tehdy na uni
verzitě v módě. Božím zásahem a vedením však byl uchráněn před ztrátou víry a utvrzen
alespoň v intelektuálním chápání křesťanských pravd, ač ještě neprožíval spasitelnou moc.
Vystudoval s vyznamenáním a krátce po dosažení plnoletosti byl ve svém rodném městě
zvolen vedoucím magistrátním úředníkem. Toužil však být křesťanským služebníkem,
a proto přijal ordinaci a stal se kaplanem na malé venkovské farnosti. Jeho srdce však
bylo neklidné, neboť cítil, že Spasitel, kterého měl zvěstovat, mu zůstával neznámý.
Jeho morální opravdovost vzbudila ve farnosti velkou pozornost. Kostel býval naplněn,
a tak, aby měl místo pro narůstající shromáždění, dal na vlastní náklad zřídit kůr. V té
době se seznámil s Thomasem Maxfieldem, Wesleyovým prvním laickým kazatelem,
který ho přivedl k hlubšímu duchovnímu poznání. Stal se pilnějším ve vykonávání farních
povinností. Při návštěvě farníků potkal jednoho dne prostého zemědělského dělníka, který
byl nevzdělaný ve školních znalostech, avšak moudrý podle Boží známosti. Od tohoto
venkovského učitele získal oxfordský učenec jasnější známost cesty spasení prostřednic
tvím víry než od učených bohoslovců a biskupů na přední evropské univerzitě.
Horlivost oblíbeného kuráta začala přesahovat hranice klerikální konvence, jak ji chá
pala státní církev. Kázal se vzrůstajícím zápalem a bez „předepsaného rukopisu“. Konal
v odlehlých částech své farnosti zvláštní shromáždění mimo nedělní hodiny bohoslužeb
a ve všední dny večer. Zavedl zpěv povzbudivých písní od Wattse a Wesleye. Už nebyl
tím lehkomyslným, karty hrajícím farářem, jakým byl při svém nástupu do úřadu, nýbrž
„nebezpečným fanatikem“, příliš spravedlivým, a co víc, nakažený morem metodismu,
jehož arminiánské učení o svobodné milosti zvěstoval z kazatelny.
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Příliš vážného kaplana jeho farář brzy propustil. Biskup v Bathu a Wellsu ho pro jeho
„výstřednosti“ napomenul a vyloučil z farnosti. Jeho církevnické smýšlení však bylo
stále tak povýšenecké, že když byl po dlouhé a prospěšné korespondenci s disenterským
kazatelem pozván k osobnímu rozhovoru, svolil pouze pod podmínkou, že se tak stane
na neutrální půdě v domě souseda. Svědomí mu bránilo, aby navštívil disentera nebo se
s ním setkal pod jeho vlastní střechou. Že by sám přijal potupné znamení metodisty, mu
bylo zcela proti mysli. Dostal právě nejvyšší akademický titul – doktorát občanských
práv (D.C.L.). Jeden velice vlivný šlechtic mu nabídl povýšení v církvi. Autorita svědomí
však převládla a on ani na okamžik nezakolísal ve věrnosti svému přesvědčení. Světské
naděje a obavy ho nedokázaly odvést od toho, co pokládal za svou povinnost.
Osobní rozmluva s Johnem Wesleyem přesvědčila dr. Cokea, že opovrhovaní metodisté
jsou svou učeností a svatostí skutečnými vzory duchovních. John Wesley zaznamenal
svůj dojem z mladého doktora práv takto: „Měl jsem s ním mnoho rozhovorů a tehdy
začalo spojení, o kterém věřím, že nikdy neskončí.“
Horlivý kaplan brzy zažil pronásledování. Rozsudek o jeho vyloučení z farního kostela
byl oznámen na závěr ranních bohoslužeb za přítomnosti farníků. Když vycházel ze dveří
dle předem smluveného plánu, vydaly zvony disonantní zvuk na rozloučenou s vyhozeným
pastorem. Byly naraženy sudy moštu a nastalo všeobecné radování z jeho vypuzení. Muži
tak citlivému a církevnicky cítícímu musela být tato pohana nadmíru trapná.
Vyloučenému pastorovi však nemohli zakázat zvěstování poselství spásy. Příští neděli
kázal na ulici nedaleko kostela, bezprostředně po ranních bohoslužbách, a oznámil, že
příští neděli bude kázat opět. Varovali ho, že riskuje život, učiní-li tak. „Aby těmto
hrozbám byla dána větší váha,“ píše jeho životopisec, „byly na to místo natahány koše
plné kamení jako dělostřelecká baterie na bitevním poli.“
Avšak malý doktor s hrdinnou odvahou, kterou se vyznačoval až do konce života, se
nedal zastrašit hrubou silou. Byl zaštítěn přítomností přátel, kteří stáli při něm v hodině
nebezpečí. Mezi nimi byla jakási miss Edmundsová a její bratr, jejichž srdcí se kázání
pronásledovaného pastora dotklo. Statečná dívka stála na jedné straně vedle něho a její
bratr na druhé. Jejich neohrožené chování zastrašilo zbabělého ducha chátry, která ustou
pila od zamýšleného útoku a případné vraždy. A jako Pavel před Felixem, bezbranný muž
k nim promluvil mocnými slovy, která způsobila, že se jeho pronásledovatelé třásli.
Přes tento tvrdý začátek životního díla nezapochyboval dr. Coke ani na okamžik o svém
poslání. Rozhodl se, že spojí svůj osud s pronásledovanými a opovrhovanými metodisty
a vezme na sebe lopotu a strádání cestujícího kazatele. Roku 1777 proto podal Wesleyovi
žádost o přijetí do konference. Rozvážný muž hned nevyhověl jeho žádosti, ale dal mu
čas na rozmyšlení a učinil ho společníkem svých cest a účastníkem na své práci.
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Dr. Coke navštívil konferenci v Bristolu a jeho touha být počítán mezi tyto zbožné
muže při úsilí o šíření „biblické svatosti“ v zemi zesílila. Wesley vyhověl jeho přání
a napsal do svého Deníku: „Šel jsem do Tauntonu s dr. Cokem, který se rozloučil se
svým úctyhodným jménem a rozhodl se, že svůj osud spojí s námi.“
Brzy kázal ve Slévárně v londýnské čtvrti Seven Dials a velkým zástupům dychtivých
posluchačů na veřejných prostranstvích. Bůh mu otevřel širší pole působnosti než oslovo
vání několika venkovanů v zapadlé vesničce. Brzy se stal mocným organizátorem misií,
jehož vliv pocítili ve vzdálených končinách. Wesley nyní nesl tíhu osmdesáti let. Péče
o všechna společenství a jeho rozsáhlá korespondence byly břemenem, které rád sdílel
s tímto energickým synem v evangeliu, který byl v plné síle svých třiceti let. Říkával,
že dr. Coke je jeho pravou rukou.
Horlivé kázání mladého evangelisty často vyvolávalo útoky lůzy. Když stál na veřejném
prostranství v Ramsbury ve Wiltshire, byl napaden holemi a kameny a jeho oděv byl
roztrhán na cáry. Místní farář, který stál v čele útoku, si vymyslel důmyslnější prostředek.
„Vytáhněte hasičskou stříkačku,“ volal a kazatel i shromáždění byli zakrátko rozehnáni
několika proudy „vodní artilérie“. Byla zjištěna pozoruhodná okolnost: o čtrnáct dní
později táž stříkačka selhala při hašení požáru, který zničil velkou část obce.
Na svých cestách navštívil dr. Coke svou bývalou farnost, ze které ho tak nemilosrd
ně vyhnali. Prostí venkované poznali, že ztratili svého nejlepšího přítele, a uvítali ho
s radostí. Zvony, které ho vyprovázely, při jeho návratu zněly radostně. Kázal dvěma
tisícům lidí, kteří se seběhli z okolních vesnic, aby ho slyšeli, a on nad nimi plakal jako
plakal Spasitel nad Jeruzalémem. Od toho dne měli opovrhovaní metodisté otevřenu
cestu do farnosti a nedlouho poté měl doktor to potěšení vybudovat metodistickou kapli
tam, kde byl vyhoštěn ze státní církve.
Ve své poněkud vznětlivé horlivosti obvinil dr. Coke Josepha Bensona a Samuela
Bradburna, napřed písemně a potom před konferencí, z domnělé ariánské hereze. Když
byla prokázána jejich pravověrnost, doktor prosil, aby se směl veřejně omluvit za svou
urážku a mohl tak veřejně napravit svou křivdu.
Slavnou Deklarační listinou Wesley vložil veškerou autoritu nad společenstvími do
rukou „zákonné stovky“. Dr. Coke byl obviněn, že při výběru této skupiny prosadil
svůj vliv. Wesley ho však zcela zbavil viny lakonickou obhajobou „non vult, non potuit
– nechtěl, i kdyby mohl, nemohl, i kdyby chtěl“ a za volbu převzal osobní odpověd
nost.
Dr. Coke měl záhy zahájit to, co by se dalo nazvat zahraniční misijní prací. Dne 2.
září 1784 John Wesley, cítě se k tomu povolán od Boha, slavnostně ustanovil vzkládáním
rukou dr. Thomase Cokea superintendentem metodistických společenství v Americe.
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Kontroverzi, ke které tento krok zavdal příčinu, zde nebudeme rozebírat. Wesleyovo
stanovisko k tomuto kroku je v našem náčrtu života Francise Asburyho. Stačí říci, že
mimořádný vývoj amerického metodismu pod biskupskou jurisdikcí se zdá být Božím
ospravedlněním jeho postupu.
Za tři týdny byl Coke spolu se svými společníky Whatcoatem a Vaseyem na cestě
do Ameriky. Plavba byla bouřlivá a únavná, on však využíval čas ke studiu. Obnovil si
své klasické vědomosti četbou Vergilia v malém koutku v mezipalubí a poznamenal si
v deníku: „Mohu říci mnohem lépe než on: »Deus nobis haec otia fecit, namque erit
mihi semper Deus« – Bůh nám připravil tyto hodiny odpočinku a on bude mým Bohem
navždy.“ Usilovně se snažil o obrácení námořníků na lodi a věřil, že mu Bůh dá alespoň
jednu duši jako odměnu. „Potřeboval bych křídla orla a hlas polnice, abych mohl hlásat
evangelium od východu na západ, od severu na jih,“ napsal – proroctví o jeho budoucí
celoživotní práci.
Ihned začal objíždět kontinent od Massachusetts po Georgii, pravý biskup duší, a krmil
stádce rozptýlené v divokých pralesích. Nezřídka byl vystaven nebezpečím při překra
čování rozvodněných potoků nebo přecházení strmých hor. Někdy těmto nebezpečím
jen tak tak unikl. Setkával se s předsudky a odporem v divočinách Západu stejně jako
v anglikánské farnosti. Zaznamenal své vyloučení z polorozpadlého kostela, kam však
měli volný přístup vepři a dobytek.
Dával přednost strmé vznešenosti pohoří Blue Ridge před kteroukoli jinou částí Ameri
ky, neboť se velice podobalo jeho rodnému Walesu. Směle vydával svědectví proti hříchu
otroctví a vyvolal tím mnohé pronásledování. Jedna dáma nabídla lůze padesát dolarů,
„když dají malému doktorovi sto ran bičem“. Mnozí své otroky propustili, avšak jiní se
stali ve svém odporu zlomyslnějšími. Spolu s Asburym navštívil generála Washingtona
v Mount Vernonu, aby ho získal pro osvobození černochů. Protože věc jejich Mistra
spěchala, nemohli přijmout pozvání, aby se ubytovali pod prezidentovou střechou. Během
tohoto sedmiměsíčního pobytu dr. Coke velice upevnil a posílil americký metodismus
a položil základy koleje Cokesbury, první ve velkolepém výchovném systému.
Křesťanské církve tehdy nepociťovaly důležitost zahraniční misie. Když Carey na schůzi
kazatelů připomínal povinnost nést evangelium pohanům, předseda zvolal: „Sedni si,
mladý muži, sedni si. Když se Bohu zalíbí obrátit pohany, učiní tak bez tvé i mé pomoci.“
Avšak Coke již uvažoval o ohromné misii, která tvoří slávu metodistické církve. Započal
korespondenci s Indií a Amerikou a navštívil ostrovy v kanálu La Manche, které byly
klíčem k misijní práci ve Francii. Avšak prvními oblastmi pro rozšíření evangelia, které
zřejmě Bůh určil, byly Newfoundland, Nova Scotia a Kanada. Sem anglická konference
poslala roku 1786 dr. Cokea a tři kazatele.
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Plavba trvala třináct týdnů a probíhala téměř neustále za bouře. Plachty byly rozedrány,
ráhna poškozena a loď byla napůl vrakem, dostala trhlinu, naklonila se na bok a všech
ny lidi na palubě hrozila pohřbít. Pověrčivý kapitán přičítal toto neštěstí přítomnosti
duchovních a zvolal: „Na palubě je Jonáš! Jonáš na palubě!“ Vtrhl do kabiny dr. Cokea,
naházel jeho knihy a spisy do moře a uchopiv drobného doktora, pohrozil mu, že ho hodí
za nimi, přistihne-li ho opět na modlitbách. Cestujícím byl zmenšen příděl potravin a co
bylo nejhorší, jak se doktor domníval: došla zásoba svíček, takže musel zkrátit hodiny
studia. Až do ztráty svých knih se zabavoval četbou francouzských autorů, Vergilia
a „denně jedním zpěvem anglického Vergilia, totiž Spensera“. „V takové společnosti,“
pokračuje, „bych mohl žít pohodlně i v sudě.“
Od záměru dostat se do Halifaxu muselo být upuštěno; prchajíce před bouří, přistáli
o Vánocích v přístavu Antigua v Západní Indii. Byl to vskutku šťastný den pro tisíce
černých obyvatel těchto ostrovů, neboť jim přinesl radostné evangelium spásy – pokoje
na zemi a dobré vůle lidem. Když dr. Coke kráčel ulicí města, potkal lodního tesaře
a místního kazatele jménem John Baxter, který měl na starosti metodistické společenství
dvou tisíc lidí, z nichž kromě deseti byli všichni černí.
Jak se dostala církev na tento vzdálený ostrov? Dvacet osm let předtím osadník z An
tiguy Nathaniel Gilbert slyšel kázat Johna Wesleye ve Wandsworthu v Anglii. Dobré símě
zakořenilo v jeho srdci a on přinesl vzácný zárodek do svého ostrovního domova, kde se
stal zdrojem západoindického metodismu. Ten se pak stal hlavním nástrojem emancipace
černochů a počátkem velkého hnutí evangelizace Afričanů. Po smrti Nathaniela Gilberta
se zbožný lodní tesař ujal péče o církev, která po osmi letech tak vzkvétala.
Dr. Coke putoval od ostrova k ostrovu a rozséval símě Království do dobré půdy
upřímných srdcí Afričanů. Na všech stranách se setkával s důkazy oživující moci kvasu
metodismu, přeneseného tak podivným způsobem na tyto roztroušené ostrovy – s obrá
cenými vojáky nebo námořníky, zbožnými osvobozenými černochy a na ostrově Sv.
Eustatia s uprchlým otrokem, jehož služba byla provázena podivuhodným úspěchem.
Během kázání černého apoštola mnozí posluchači padli na zem jako mrtví a davy se
obrátily od uctívání fetišů k pravé zbožnosti.
Holandští úředníci na ostrově však zmrskali a uvěznili Black Harryho a vydali výnos,
že každý černoch, který bude nalezen při modlitbě, se odsuzuje k třiceti devíti ranám.
S věrností hodnou věku mučedníků zůstali tito černí vyznavači uprostřed krutého pronásle
dováni neochvějní. Dr. Coke poté zakročil u holandského dvora, aby vymohl černochům
náboženskou svobodu, zatím však marně. Dožil se však toho, že na ostrově Sv. Eustatia
uviděl vzkvétající wesleyánskou misii, a po deseti letech se setkal s Black Harrym jako
svobodným a šťastným mužem.
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Neúnavný evangelista se znovu a znovu vracel na ony slunné ostrovy, které ho zřejmě
fascinovaly. A právem, neboť nikde nebyl misijní úspěch větší. Na ostrovech Barbados
irský voják poznal jednoho z misionářů jako starého pastora a v radostném nadšení
mu padl kolem krku. Na Jamaice byl dr. Coke několikrát napaden hloučkem opilých
„gentlemanů“, avšak vytrval ve svém úsilí kázat evangelium. Pronásledování tu i tam
podporovalo růst církve. Kaple byla napadena lůzou, Bibli pověsili na šibenici a na
metodisty pokřikovali na ulici přezdívkou „haleluja“. Na Bermudách byl John Stephenson
na šest měsíců uvězněn a odsouzen k pokutě padesáti liber za to, že kázal evangelium
černým.
Brzy se evangelizační práce rozšířila na Grenadu, Montserrat, St. Kitts, Nevis, Baha
my, Karibské ostrovy, Haiti a Bermudy. Uprostřed strádání, epidemií, ztroskotání lodě
a někdy za krutého pronásledování pokračovali misionáři v práci, až svobodná křesťanská
civilizace odstranila otroctví, pověry, krutost a barbarství. Výsledkem práce započaté
za tak nepříznivých podmínek bylo to, že metodistická církev na těchto ostrovech dnes
čítá tisíce členů.
Dr. Coke byl v Americe, když se dozvěděl o smrti Johna Wesleye. Přemožen zármutkem
spěchal zpět do Anglie. Záhy začal s Henry Moorem připravovat Životopis patriarchy
metodismu. Bylo vydáno deset tisíc výtisků a za dva měsíce činil zisk tisíc sedm set
liber.
Francouzská revoluce a pád Bastily vzbudily naději, že ve Francii budou odstraněny
překážky pro evangelium. Dr. Coke a dr. DeQueteville, metodista z Guernseye, se odebrali
do Paříže, aby zde pokud možno založili misii. V tomto městě zábav a radovánek dostali
na shromáždění pouze šest lidí a byli varováni, aby odjeli, jinak je pověsí na sloupu
svítilny. Poznali, že ještě nenadešla doba pro evangelizaci Francie.
Anglická konference požádala dr. Cokea, aby připravil komentář k Písmu svatému. Na
své páté cestě do Ameriky se s odhodláním pustil do tohoto úkolu. „Zjišťuji, že loď je tím
nejpříhodnějším místem pro studium,“ je jeho spíše mimořádnou zkušeností, „ačkoli je
někdy velikou zkouškou pro nohy i pro ruce, abych se udržel v klidu a mohl psát.“ Na
cestě z New Yorku do St. Eustatiusu, ve společnosti zbožného „biskupa“ Blacka z Nova
Scotia shledal loď velice „odpornou vinou ošklivých návyků posádky“, byl však schopen,
jak řekl, „stát se spokojeným Hotentotem, maje útěchu ve svém Bohu.“
Našel metodistického misionáře ve vězení, protože kázal evangelium, a černošská žena
byla veřejně zmrskána, protože se účastnila modlitebního shromáždění. Trest za druhé
nebo třetí přestoupení zákazu kázat bylo vypovězení nebo smrt, avšak uvězněný misionář
kázal ještě za zamřížovanými okny černochům, kteří venku naslouchali se slzami v očích.
Doktor mohl tyto kruté rozsudky právem označit za podobné rozsudkům pohanských
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vladařů v Římě. Horlivě se přimlouval u holandské a anglické vlády za zrušení těchto
hanebných zákonů a nakonec uspěl.
Na Jamajce měl ve Falmouthu první kázání, které tam kdy zaznělo, ač tam už léta
byl farní duchovní se slušným platem. Když zvěstoval nutnost nového narození, jeden
námořní kapitán zvolal: „Pane, jestli je pravda to, co říkáte, pak jsme všichni zatraceni.
Vaše nauka se mi vůbec nelíbí“ a kázání pokračovalo uprostřed povyku a zmatku. Když se
vracel do Anglie, Cokeovu loď pronásledovali francouzští korzáři, byla však zachráněna,
když se objevila flotila lorda Hooda.
Zveřejnění Wilberforceova svědectví o africkém obchodu s otroky se dotklo dr. Cokea
jako otřesné zjevení hrůz tohoto „souhrnu všeho bídáctví“. Ze soucitu s temným africkým
kontinentem navrhl plán cesty pro misijní skupinu do této nešťastné země, která byla
zřídkakdy vyhledávaná, jedině snad k páchání ukrutností a zločinů. Výprava vyplula
roku 1796 do Sierra Leone, avšak, ač byla průkopnicí úspěšných misií, sama úspěch
neměla.
Tentýž rok dr. Coke znovu vyplul, aby se účastnil Generální konference v Baltimore.
Cestování od té doby ztratilo mnoho ze své dobrodružnosti, nebezpečí a nepohodlí, jímž
se vyznačovalo v 18. století. Dr. Coke líčí loď jako „plující peklo“ a kapitánovo špatné
chování jako vymykající se jakémukoli popisu. Měl za to, že tyran mu chce z nenávisti
k metodismu přivodit smrt. S jedinou košilí ve vaku a bez kousku chleba a masa, ač
za přepravu zaplatil osmnáct guineí, opustil dr. Coke loď v zálivu Chesapeake na malé
bárce, na jejíž holé palubě strávil celou noc. Za mnohých strádání a mrzutých zdržení
pak dorazil na člunu, na koni nebo i pěšky na konferenci do Baltimore právě včas. Cestou
se k němu připojil jeden metodistický kazatel z pohoří Alleghany, který byl šestnáct dní
pohřešován, když přecházel hory. Jeho kůň padl a on sám téměř umřel hlady. To jsou
jen některé příhody z cestování před dvěma sty lety. Při následující Cokeově plavbě byla
loď zajata francouzskými korzáry, kteří zabavili všechna doktorova zavazadla, kromě
soukromých papírů. Vysadili ho v Portoriku v nedostatečném oblečení, unikl však hrů
zám francouzského vězení a nakonec se dostal na konferenci „na vypůjčeném koni a za
doprovodu velkého hocha, který jel za ním“.
Za strašného povstání roku 1798 v Irsku byl dr. Coke v této zemi plné zmatků často
vystaven nebezpečím, Bůh ho však ochránil. Metodistický vedoucí třídy v Dublinu před
vypuknutím povstání varoval a tak zachránil hlavní město před dobytím a drancováním
povstalci. Hrůzy této občanské války, neboť to byla občanská válka, nelze nikdy zcela
popsat. Povstalci pozvali Francouze k invazi a ti se o ni pokusili pod vedením generála
Humberta. V chýších, hromadách drnů a rašeliništích byly ukryty píky na zmasakrování
protestantů. Od kopce ke kopci světelná znamení signalizovala povstání. Domy mnohých
protestantů byly spáleny, jejich dobytek ukraden a mnoho neválčících mužů, žen a dětí
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bylo krutě povražděno. Tlupy ozbrojených dobrodruhů, opojených pálenkou a fanatismem,
plenily zemi ohněm a mečem. Třicet sedm tisíc záškodníků se utábořilo poblíž Rossu
a následujícího dne jich bylo sedm tisíc pobito při srážce s královským vojskem.
Povstalci nenáviděli obzvláště metodisty, zejména cestující kazatele, pro jejich věrnost
a několik jich ze zlomyslného barbarství krutě nabodali na kopí. Za této hrůzovlády se
irská konference sešla pod vedením dr. Cokea s velitelem milice v Dublinu. „Ó Bože,
ukrať dobu našeho neštěstí,“ napsal, „nebo nikdo nebude zachráněn.“ S pohledem na
odplatu evangelia tato konference ustanovila Charlese Grahama a Jamese McQuigga
jako evangelisty pro Irsko, kteří, když se k nim připojil Gideon Ouseley, kázali, modlili
se a vezpívali evangelium v irštině do srdcí tisíců svých krajanů. Tento návrh podal dr.
Coke, zaručil finanční podporu a vymohl ochranu vojenských autorit pro misionáře.
Brzy poté organizoval misie mezi svými waleskými krajany a měl to štěstí, že mohl
vidět zástupy lidí, kteří tak byli přivedeni k poznání pravdy. O dva roky později vytvo
řil plán domácích misií, které dovedly metodismus do těch nejodlehlejších vísek na
ostrově a bylo ustanoveno osm mužů pro opuštěné kraje Anglie, které nebyly pokryty
stávajícími sbory.
V přátelském soupeření nyní usilovaly dva kontinenty o službu tohoto moderního
apoštola. Střídavě předsedal anglické a americké konferenci a jeho přítomnost v obou
zemích byla tak nutná, že neustále křižoval oceán, jako by jeden kontinent byl pro jeho
energii příliš malý. Americká Generální konference roku 1800 vyhověla žádosti britské
konference a souhlasila s tím, aby dr. Coke zůstal v Anglii. „Ve shodě s vaší žádostí,“
napsala, „ponecháváme vám doktora na čas s tím, že se k nám vrátí, jakmile to bude
možné, nejdéle však při příštím zasedání Generální konference.“ Už jen jednou mu bylo
dopřáno navštívit své americké bratry, se kterými ho poutaly posvátné svazky a kteří
oplakávali jeho smrt jako „největšího muže osmnáctého století“.
Uprostřed mnohých cest ve svém aktivním životě nalézal dr. Coke čas i k literární
činnosti, jak to dokáže i ten nejvíce zaměstnaný člověk, využije-li každou volnou chvíli,
horae subsecivae, o které se mnozí domnívají, že za to nestojí. Mezi jeho spisy jsou
Dějiny Západní Indie ve třech osmerkových svazcích, pět svazků záznamů z misijních
cest, dějiny filozofie a mnoho příležitostných letáků, kázání a další. Jeho největším
dílem však zůstává Komentář k Písmu, započatý na žádost britské konference roku 1798
a dokončený po devítileté práci roku 1807. Má úctyhodný rozsah šesti kvartových svazků,
nádherně vytištěných v univerzitní tiskárně. Kniha však neměla úspěch. Pravděpodobně
byla pro onu dobu příliš drahá a byla překonána populárnější prací dr. Adama Clarka.
Zklamán nezdarem nabídl celý náklad v ceně 10 000 liber konferenci za 3 000 liber.
Nabídka byla přijata a on se rozloučil s literaturou, aby se uplatnil na přiměřenějším
poli misijní činnosti.
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Jak léta ubíhala, cestoval se zvýšenou horlivostí po celé Velké Británii od jednoho konce
k druhému v zájmu svých irských a waleských projektů a projektů domácí misie. Horlivě
se vrhl do tehdy nové práce zakládání Nedělních škol a abstinenční reformy. Duchov
ní potřeby vojáků a námořníků ve Velké Británii, jejichž zkoušky a pokušení, ctnosti
a nectnosti během svých cest dostatečně poznal, mu ležely na srdci jako břemeno.
Konečně byl roku 1804 poslán jeden metodistický misionář se svou ženou na Gibraltar.
Málem by byli ztroskotali v Biskajském zálivu. Když dosáhli místa svého určení, poskytlo
jim jenom útulek v hrobě. V malé komunitě řádila žlutá zimnice a misionář i jeho žena
jí brzy padli za oběť. Přežila je malá dcerka, kterou adoptoval dr. Adam Clarke a která
se později stala ženou metodistického kazatele a matkou proslulého dr. Jamese R.Rigga,
po dvě období prezidenta wesleyánské konference. Historická skála na Gibraltaru nebyla
opuštěna a řada věrných misionářů sloužila vezdejším i duchovním potřebám zástupů
anglických vojáků sloužících na Gibraltaru.
Nešťastné postavení francouzských námořníků a vojáků, zavřených ve vězeňských
lodích na velkých námořních shromaždištích, také silně doléhalo na milující srdce, jehož
soucit objímal celý svět. Jenom v Medwayi bylo vězení pro dva tisíce mužů a v celé
Anglii se tísnilo šedesát tisíc mužů na nevětraných a zamořených lodích. Opuštění a často
polonazí ubožáci se často snažili uniknout svému beznadějnému údělu sebevraždou.
Rev. William Toase, otec francouzských metodistických misií, si zjednal přístup na
trestaneckou loď Glory a kázal vězňům v jejich mateřštině, až mu to velící důstojník
zakázal. Dr. Coke se pak odvolal k hraběti z Liverpoolu a dostal povolení kázat na všech
námořních základnách a s charakteristickou velkomyslností sám nesl zvýšená vydání.
Tímto projevem lásky k nepřátelům si mnozí francouzští zajatci, mezi nimi i někteří
šlechtici, odnášeli do své vlasti nejen milé vzpomínky na svého „kacířského nepřítele“,
nýbrž i na křesťanské společenství v onom království, jež zahrnuje všecky rasy lidí.
William Toase tak měl tu čest, že do Francie uvedl metodistickou církev, která přežila
pád dynastií a přispěla k mravnímu přerodu této krásné země.
Nakonec bylo dr. Cokeovi dopřáno spatřit úspěšný počátek africké misie – předchůdky
ně následující práce mezi Kafry, Hotentoty, Fingoy, Bečuány, Zulukafry a jinými kmeny
černého kontinentu. Po zrušení obchodu s otroky zřídila britská koruna v Sierra Leone
kolonii Freetown jako azyl pro otroky zachráněné z otrokářských lodí. Sem byli roku
1811 posláni čtyři misionářští dobrovolníci. Přestože řady misionářů byly zdecimovány
smrtícím podnebím, práce pokračovala a sto let poté zde bylo třicet kaplí, víc než dvacet
tisíc domorodých metodistů, kteří odvrhli svůj fetišismus a přijali duchovní službu Bohu,
a pět tisíc dětí v misijních školách.
Nyní se dostáváme k romantické epizodě v již úctyhodném misionářově věku. Květ
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lásky vykvetl jako v noci kvetoucí cereus i v jeho pozdním životě. Avšak jeho krása
a vůně byly pro jeho osamělé srdce tím vzácnější. Bylo mu padesát osm let. Jeho tvář
byla ožehnuta osmnácti transoceánskými cestami a pobytem pod tropickým sluncem
jeho kdysi tmavé vlasy časem zešedly. Za svého rušného života neměl čas na známost
a manželství. Avšak nyní, v tichém podvečeru života našel potěšení ze společenství
s příbuznou duší v nejněžnějším a nejposvátnějším vztahu na tomto světě.
Rostoucí potřeby ohromných a rostoucích misionářských projektů volaly po účinných
krocích na jejich podporu. Dr. Coke už nejen vyčerpal své velké dědictví, ale jak říká
jeho životopisec, „mořil se den co den jako obyčejný žebravý mnich“. Když byl v Bris
tolu na takové žebravé cestě, byl uveden k jedné bohaté metodistické dámě, která dala
na jeho misii dvě stě guineí. Velkorysý dar vedl ke známosti, která po čase vyústila ve
spojení jejich srdcí, životů a majetku k Boží oslavě a záchraně duší. „Tobě, ó Bože,“
napsala tato žena v den své svatby, „vydáváme celý svůj život, vše, co máme a vše, co
jsme, zcela a úplně tobě.“
Manželství však nepřineslo žádnou změnu ve vyčerpávající práci horlivého misijního
organizátora. Cítil zřejmě, že čas se krátí, a platilo, že ti, kdo mají ženu, nechť žijí tak,
jako by ženu neměli. Nadále cestoval, kázal, psal a žebral s neúnavnou horlivostí. Jeho
oddané družce nebylo dlouho dopřáno, aby svou láskou, náklonností a svým bohatstvím
podpírala ušlechtilého manžela. Po šestiletém manželství zůstal v životě opět sám.
Jeho srdce, které okusilo blaženost domácího štěstí a bylo bolestně zasaženo touto
ztrátou, znovu hledalo útěchu v druhém manželství. Avšak několik dnů po prvním výročí
svatby byl opět sám. „V předtuše,“ píše jeho životopisec, „že tyto ztráty byly určeny
k tomu, aby se mohl tím spíš bez závazků věnovat zbývajícím úkolům, znovu se cele
zasvětil Bohu. Od té chvíle bude myslet, kázat, psát, pracovat a modlit se více než
kdykoliv za jedno – za šíření Kristova království mezi lidmi.“
Svému slibu věrně dostál. Chtěl nyní uskutečnit svůj poslední a největší misijní projekt.
Po mnoho let mu na srdci ležela Indie. Na březích Indu, kde Alexandr uvízl, kupecký
příručí dobyl říši. S třemi tisíci vojáky porazil Clive šestitisícovou armádu se ztrátou
pouze dvaceti dvou mužů a položil základy Britské indické říše s tehdy 250 milióny duší.
Rozhodnutím společnosti v Leadenhall Street se Indie otevřela anglickému obchodu, byla
však uzavřena pro evangelium. Dr. Coke napsal, že mu Indie stále leží na srdci, že by
se všeho vzdal pro Indii. Podle Wilberforce „byl parlament zejména proti poskytování
jakékoli podpory disenterům nebo metodistům při vysílání misionářů do Indie“. Než by
se vzdal svého starého přání, byl dr. Coke ochoten tam jít ve své hodnosti duchovního
státní církve a jako takový nabídl své služby.
Byl za to odsuzován jako sobecký a ctižádostivý a nevěrný společenství, v jehož služ
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bách strávil čtyřicet let života. Jistě lze zpochybňovat jeho opatrnost; určitě měl svatou
horlivost zachraňovat duše, avšak naprosto nebyl schopen podlé sobeckosti. Dr. Stevens
napsal, že „měl ve skutečnosti biskupskou moc a ve srovnání s ní by indický stolec byl
bezvýznamný“. Nežádal plat, jenom povolení sloužit a obětovat se pro Indii.
Nabídka nebyla přijata. Avšak víra dr. Cokea, jeho horlivost a odvaha se nedaly porazit.
Cejlon, „práh před dveřmi Východu“, byl přístupnější než Indie a dr. Coke byl z Boží
milosti rozhodnut tam jít. Přátelé nesouhlasili s šestašedesátiletým mužem, vyčerpaným
prací a těžkými starostmi, který se chystal podstoupit útrapy a nebezpečí dlouhé plavby
a pobytu v horkém pásmu, bylo to však marné.
„Jsem nyní pro Evropu mrtev,“ napsal, „a žiji pro Indii. Bůh sám mi řekl: »Jdi na
Cejlon!« Jsem tak pevně přesvědčen o Boží vůli, že bych byl raději vysazen nahý na
pobřeží Cejlonu, bez ošacení a bez přítele, než bych tam nešel. Samozřejmě si budu
hradit všechny své výlohy,“ dodal. Horlivě se pustil do studia portugalštiny, kterou se na
Cejlonu většinou mluvilo. V tomto studiu pak pokračoval na lodi až do dne své smrti.
Dopis právě citovaný napsal z Irska, neboť chtěl pro svůj úmysl získat nejdříve souhlas
irské konference. Ctili ho jako apoštola a téměř jako otce irského metodismu a s nadše
ním podpořili jeho projekt. Povzbuzen jeho příkladem prosil Gideon Ouseley se slzami
v očích, aby ho směl provázet, avšak Bohem mu svěřený úkol byl zjevně doma, takže
mu konference nemohla dát své svolení.
Dr. Coke pak usiloval o souhlas anglické konference. Nezviklán jejich obavami o jeho
zdraví prohlásil, že věří, že „jejich souhlas mu prodlouží život, kdežto jejich nesouhlas
by jeho dny ukrátil“. „Mnozí se zvedli, aby mu oponovali,“ píše dr. Stevens, „Benson
s důrazem řekl, že to »zničí metodismus«, neboť neúspěch tak gigantického projektu by
mohl zkomplikovat pověst denominace před světem. Diskuse byla odložena na příští
den. Coke, opíraje se o rámě jednoho ze svých misionářů, se vrátil do své ubikace
v hlubokém zármutku a po tváři mu tekly slzy, když šel po ulici. Příští den nebyl na
zasedání před snídaní. Misionář spěchal do jeho pokoje a zjistil, že nebyl v posteli. Jeho
rozcuchané stříbrné vlasy prozrazovaly, že přestál noc v hluboké úzkosti. Strávil hodiny
na modlitbách, leže na podlaze. Poté se odebrali na konferenci a Coke měl úchvatnou
řeč. Nejenže nabídl položit sebe na oltář této velké oběti, ale nabídl složit i šest tisíc
liber, nemůže-li konference uhradit výlohy spojené s misií.
Konference nemohla déle odporovat, nechtěla-li popřít svou víru v Boží prozřetelnost.
Odhlasovala, aby šel a vzal s sebou sedm mužů, včetně jednoho muže z jižní Afriky.
Coke na zasedání ihned jmenoval Clougha, misionáře, který s ním sympatizoval při jeho
porážce předchozího dne, a když nyní šel po ulici, zvolal, už ne se slzami, ale s radostným
a překypujícím srdcem: »Neřekl jsem ti, že Bůh modlitby vyslýchá?«“
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Mezi misionáři, kteří ho provázeli, byl také William Martin Harward, který se po
pětiletém pobytu v Indii a na Cejlonu stal superintendentem misií v Kanadě a pobyl
deset let v Montrealu, Quebecu, Torontu a jiných důležitých centrech. Skupina misionářů
se zanedlouho shromáždila v Portsmouthu, aby nasedli na loď. Dr. Coke napsal svou
poslední vůli, v níž odkázal veškerý svůj majetek fondu pro zestárlé a vysloužilé kaza
tele. V neděli před vyplutím kázal naposledy v Anglii na text: „Kúš vztáhne ruce vstříc
Bohu.“ V prorocké víře zvolal: „Je pramálo důležité, zda nastoupíme cestu do slávy ze
své rodné země, ze širého oceánu nebo z cejlonského pobřeží.“
„Dne 30. prosince 1813,“ pokračuje dr. Stevens ve svém vyprávění, „vypluli s flotilou
sestávající z šesti indických a více než dvaceti jiných obchodních lodí, doprovázené třemi
válečnými čluny. Coke a dva misionáři byli na palubě jedné z indických lodí a zbytek
skupiny na palubě další lodě. Důstojníci, mužstvo a ostatní pasažéři, kteří se plavili s nimi,
se k nim chovali s velkou úctou. Asi za týden je stihla hrozná bouře v Biskajském zálivu
a loď plná lidí, na které se Coke měl původně plavit, byla ztracena. „Stihly je ještě další
prudké vichřice, zejména u mysu Dobré naděje. Několik námořníků bylo smeteno přes
palubu a zdraví misionářů velice utrpělo. V Indickém oceánu se Cokeovo zdraví rychle
horšilo. Ráno 3. května zaklepal sluha na dveře jeho kabiny, aby ho vzbudil v obvyklý
čas o půl šesté. Nikdo se neozýval. Otevřel dveře a uviděl mrtvé tělo misionáře natažené
na zemi. Na jeho tváři byl klidný úsměv. Byl již studený a ztuhlý, zemřel zřejmě před
půlnocí. „Skupiny misionářů se zmocnil úlek, neztratili však rozvahu. Připravili se, že
jeho tělo svěří hlubinám a že podle svých možností budou pokračovat v jeho velkém
záměru. Jeden z misionářů četl pohřební liturgii a ve chvíli, kdy slunce zapadlo za
Indický oceán, byla rakev spuštěna do hlubin.“ Ve svém posledním dopise, napsaném
několik dní před smrtí, Coke naléhavě žádá o další misionáře, podává nástin své práce
na Cejlonu a v Indii a připravuje se jít ve šlépějích „onoho svatého a váženého muže
Františka Xaverského“.
Misionáři s těžkým srdcem pokračovali v cestě a po plavbě trvající dvacet týdnů dorazili
do Bombaje. Bůh jim dal přátele a otevřel jim cestu. Po příjezdu na Cejlon byli pohos
tinně ubytováni ve vládní budově. Lord Molesworth, velitel, který se se svými vojáky
účastnil prvních bohoslužeb, byl tak hluboce osloven kázáním, že opustil hostinu, aby
s misionáři poklekl k modlitbě, až nalezl pokoj ve víře. Nedlouho poté, když se vracel
do Anglie, jeho loď ztroskotala a všichni až na dva nebo tři zahynuli. Když loď klesala
ke dnu, chodil po palubě a ukazoval hrůzou jatým cestujícím na Spasitele. Objal lady
Molesworthovou a tak klesli do vln, držíce jeden druhého v náručí, než je vlna smetla
z paluby. Takové byly první plody metodistické misie na Cejlonu.
Jiný muž, který byl získán tímto prvním kázáním, se stal prvním domorodým misio
nářem v Asii. Také mnozí kněží uvěřili. Jednoho z nich uvedl pozdější kanadský super
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intendent Harward do chrámu, kde před velkou modlou kázal na text: „Víme, že modly
ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh.“ Dobré dílo se rychle šířilo
a na Cejlonu vznikla živá církev.
Smrt dr. Cokea byla počátkem nového údobí v dějinách metodistických misií. Všechna
odvětví metodismu mají své misijní společnosti, které se ve světě staly horlivými šiřiteli
křesťanské zvěsti mezi pohany. Na Cejlonu, v Indii, Číně, Japonsku, jižní a západní
Africe, v Západní Indii a Polynésii byly zástupy ponižovaných a pověrčivých pohanů
pozvednuty k lidské důstojnosti a připraveny pro společenství se svatými. A tento slavný
výsledek je z větší části pomníkem a památníkem života a práce dr. Thomase Cokea,
otce metodistických misií.
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Francis Asbury,

první americký biskup
„Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi
vámi první, buď vaším otrokem.“ Taková byla slova, jimiž Syn člověka, který nepřišel,
aby mu sloužili, ale aby sloužil, káral světskou ctižádost a sobectví svých učedníků.
Papežové v Římě, obklopeni halapartníky, přijímající hold knížat, se i v pánovitých
ediktech nazývali „Servus servorum Dei“, služebník služebníků Božích. Tato slova,

Francis Asbury
kterými lze jenom s největší ironií mínit tyto duchovní mocnáře, popisují co nejvýstižněji
charakter Francise Asburyho, prvního biskupa v Americe.
Při zmínce tohoto jména se nám vybaví představa starého muže se sněhobílým vlasem
milého vzezření, vyčerpaného prací a cestováním, snědého od slunce a vlivu pěkného
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i špatného počasí. Jeho čelo, sídlo velkých myšlenek, je zvrásněné denními starostmi
o všechny sbory. Žádné prelátské roucho jako „tajuplný aksamit“ neodívá splývavými
záhyby jeho postavu. Oděn ve střízlivé černé nebo hnědé sukno domácí výroby sedá na
koně, s oděvem a knihami v nabitých sedlových brašnách, které tvoří celou jeho výbavu.
Místo aby sídlil v biskupském paláci, je rád, najde-li přístřeší v chatě zálesáka nebo
může--li se utábořit pod širým nebem.
Se stejným důrazem by mohl použít slova prvního a největšího misionáře kříže a zvo
lat: „Častokrát jsem byl na cestách – v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů,
v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebez
pečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze
do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez
oděvu.“ Neméně pravdivě mohl s apoštolem Pavlem prohlásit: „Nezvěstujeme sami
sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše.“ Byl
to hrdina v hrdinné době. V hojné míře spojoval ctnost apoštola, smělost vyznavače,
zbožnost světce, jemnost ženy a sebeobětavost mučedníka. Jeho život a působení jsou
hodné studia.
Francis Asbury (1745–1816) byl darem Starého světa Novému, matčiným darem dceři.
Narodil se ve Staffordshire poblíž Birminghamu v roce, kdy Skotové stoupli v přízni
u nápadníka trůnu. Byl záhy poslán do školy, vytrpěl však mnohé drobné šikanování od
pedantského učitele, který, ač „vybaven jen malou mocí“, ztrpčoval život svých žáků.
Avšak Asbury už jako dítě přednášel své nesnáze před trůn milosti. Píše, že mu Bůh byl
velice blízký, byl mu omocí v době soužení.
Když mu bylo čtrnáct, opustil domov, aby se vyučil řemeslu. Jeho duchovní život se
prohluboval a když slyšel námitky proti metodistům jako lidem nadmíru spravedlivým,
hleděl se s nimi seznámit. Jeho přání bylo zanedlouho splněno. Vyslovil údiv nad tím,
že shromáždění nebylo v kostele. Bylo pravděpodobně v soukromém domě nebo ve
stodole. „Avšak bylo to lepší než v kostele,“ napsal. „Lidé byli tak zbožní, muži i ženy
klečeli a všichni řekli: Amen.“ Toto prosté shromáždění zaujalo jeho duši. S horlivostí
se věnoval duchovní práci, konal modlitební shromáždění na vřesovištích a lesních mýti
nách, v chýších a na obecních pozemcích. Odměnou mu bylo to, že se mnozí odvrátili
od svých hříchů. Brzy dostal povolení jako místní kazatel a zvěstoval slovo života ve
wesleyánských kaplích po okolí „žasnoucím, plačícím tisícům“. Davy lidí byly přita
hovány jeho mládím. Kromě nedělních bohoslužeb často kázal pětkrát v týdnu, konaje
přitom svědomitě svou každodenní práci.
Když mu bylo jedenadvacet, byl přijat do wesleyánské konference a ustanoven na sbor.
Jako poslušný syn věrně sloužil evangeliem na několika sborech. Na konferenci v Bristolu
roku 1771 John Wesley hledal dobrovolníky pro práci v Americe. Jeho srdce se dosud
102

vracelo k břehům, kde před čtvrt stoletím pracoval a prožíval velké zkoušky. Whitefield
s ohnivým jazykem a plamenným srdcem procestoval zemi jako anděl s polnicí a všude
volal lidi ku pokání. Philip Embury a kapitán Webb začali organizovat metodistická
společenství v Novém světě a Pilmoor a Boardman tam byli vysláni před dvěma lety.
Mezi prvními, kdo se přihlásili, byl Francis Asbury. Nehleděl na námahu a zkoušky, které
ho čekaly, ale ani na slavnou odplatu a trvalou památku, které měl získat.
Se slzami v očích a s mnohými modlitbami se rozloučil s milovanými rodiči, které
už nikdy neměl spatřit. Jeho výbava byla velmi skrovná a na lodi byl nucen spát na
holých prknech. Pln horlivosti kázal námořníkům za takového větru, že se musel držet
stěžně. Jeho srdce toužilo svědčit zástupům těch, kdo v pustinách Nového světa žili
jako ovce bez pastýře.
Po únavné osmitýdenní plavbě dorazil do Filadelfie. Hned začal sloužit a jeho úsilí
vedlo k „velkému probuzení“. Byl cele naplněn zásadou Johna Wesleye „jít k těm, kdo
ho potřebují nejvíc“. Ze záznamu v jeho deníku se dozvídáme, jaký to byl člověk. „Zdá
se, že moji bratři nejsou ochotni opustit města, chci jim ukázat cestu. Nehledám nic
jiného, než Boží slávu, nebojím se ničeho, než jeho nelibosti. Jsem rozhodnut nedat
se nikým zviklat líbivými slovy a krásnými řečmi, ani se nebudu strachovat lidí nebo
posuzovat lidi podle těla, i kdybych měl žebrat o chleba dům od domu. Ať se to komukoli
líbí nebo nelíbí, chci být věrný Bohu, lidem i své vlastní duši.“ Zde promluvilo srdce
hrdiny. V tomto muži přebýval duch Johna Knoxe nebo Jana Křtitele. Byl to očividně
Bohem vyvolený vůdce izraelských vojů a pravý vrchní pastýř duší.
Asbury se bez odkladů vydal na cestu a všude zvěstoval Boží slovo. V New Yorku
kázal pěti tisícům lidí na závodišti a napomínal davy, aby vytrvali v běhu, který mají
před sebou. Roku 1772 jmenoval Wesley Asburyho superintendentem metodistických
společenství v Americe, jejichž počet pozoruhodně narostl. Rok nato se konala konference
ve Filadelfii. Boží slovo se tak rozmáhalo a vítězilo, že se po několik let počet členů
každým rokem téměř zdvojnásoboval. Nastalo velké probuzení, zejména v Marylandu
a ve Virginii. Celé davy lidí padaly k zemi jakoby nadpřirozenou mocí a povstávaly,
aby chválily Boha.
Pak vypukl nešťastný konflikt s mateřskou zemí. Zemí se šířily zvěsti o válce. Někteří
z anglických kazatelů se ve své loajalitě ke staré Anglii cítili nuceni vrátit domů. Asbury
však prohlásil: „Za žádnou cenu nemohu opustit takové pole pro získávání duší pro Krista,
jaké se nám naskýtá v Americe, a dobrý pastýř neopouští své stádo v době nebezpečí.
Proto jsem z Boží milosti rozhodnut je neopustit, ať to má jakékoli následky.“
Během své nemoci roku 1776 se odebral na léčení do sírových lázní Warm Sulphur
Springs ve Virginii. V ubikaci, která měřila jenom šestnáctkrát dvacet stop, bylo sedm
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postelí se šestnácti osobami a několik hlučících dětí. Jeho rozvrh povinností jako chorého
člověka byl tento: „Přečíst denně sto stran, mít pětkrát denně veřejné modlitby, obden
kázat pod širým nebem a obden večer mluvit na modlitebním shromáždění.“ Za takové
životosprávy a s Božím požehnáním se jeho zdraví brzy zlepšilo.
Byl zřejmě podezříván ze sympatií k mateřské zemi, a proto ho požádali, aby složil
přísahu věrnosti státu Maryland. Její forma však byla taková, že ji nemohl s dobrým
svědomím vykonat. Byl proto nucen opustit stát a utéci do Delaware, kde stát přísahu od
duchovních nevyžadoval. Na čas nalezl úkryt v domě jednoho přítele. Záhy však shledal,
že musí hledat bezpečí jinde a odešel jako uprchlík, nevěda kam by šel. Nedošel daleko
a potkal pohřeb. I když to pro něho znamenalo zvýšené nebezpečí, neváhal se zastavit
a pronést řeč plnou křesťanského soucítění.
Byl nucen hledat útočiště v „divoké příšerné bažině“, kterou přirovnal ke „stínům
smrti“. Tři tisíce mil od domova a přátel, považován za nepřítele své adoptivní vlasti,
a co víc, přinucen se skrývat, když Boží slovo bylo jako žár v jeho kostech a jeho
duše toužila procházet zemí a kázat evangelium hynoucím zástupům, to vše ho velice
skličovalo. Přesto však v pustině zpíval své „sursum corda“, vzhůru srdce, a zvláštní
protekcí guvernéra státu, který ho znal a který si ho vážil, mu bylo dovoleno opustit
úkryt a ujmout se práce bez překážek.
Tato práce nebyla žádným svátečním povyražením. To ukazují následující výňatky
z jeho deníku: „Vyrazili jsme do Crumpu přes skaliska, hory, potoky a neschůdné lesy.
Mladý muž, který byl se mnou, ztratil odvahu, než jsme ujeli jednu míli. S velkými
potížemi jsme po osmihodinovém nebo devítihodinovém putování dorazili do osady, jejíž
obyvatelé měli téměř stejně divoké vzezření jako zvěř v lesích. Neviděl jsem v tomto
kraji nic jiného než chatrče vybudované z kmenů. Přeplavil jsem se přes řeku v člunu
a převozník klel, protože jsem neměl šilink, který bych mu dal.“ Při jiné příležitosti
převozník odmítl si vzít peníze, jelikož prý nikdy nežádal zaplacení od kazatelů a dětí,
protože nečiní-li dobře, nečiní nic zlého. „Ne,“ odpověděl Asbury, „to není pravda, neboť
nečiní-li kazatel dobře, působí mnoho zla.“
Když se na koni přebrodil přes jinou řeku, našel přístřeší v chatrči jednoho laskavého
osadníka. „Avšak jeho lůžko,“ píše Strickland v jeho životopise, „bylo na bedně a jeho
šaty byly jeho jedinou přikrývkou. To však bylo daleko lepší, než míval jindy. Velice
často, když přenocoval v divočině, spal na zemi nebo na skále či na několika prknech
v opuštěné chatrči a neměl co dát do úst.“ Den co den cestoval přes pohoří Alleghany
bez jídla od rána do večera. Krásná scenerie pozvedala mysl k vznešeným myšlenkám
a jeho srdce bylo potěšeno možností podávat chléb života osamoceným horalům.
V jeho vztahu k církvi mělo nyní dojít ke změně. „Patnáct let uplynulo od doby, kdy
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Asbury začal kázat v Americe,“ píše dr. Strickland. „Bylo mu nyní čtyřicet let a více než
polovinu svého života věnoval kázání evangelia. Dosud však nebyl ordinován. Nevyslu
hoval církevní svátosti a s ostatními bratry ve službě se dohodl, že budou přijímat svatou
večeři Páně z rukou anglikánských farářů. V Americe nyní bylo sto čtyři metodistických
kazatelů a počet členů stoupl na patnáct tisíc.“ Cítili, že nadešla doba, aby skončilo
neobvyklé postavení těchto mužů. John Wesley proto napsal americkým společenstvím
památný list, často citovaný, z něhož vyjímáme:
„»Zpráva o prvotní církvi« od Lorda Kinga mne před mnohými lety přesvědčila, že biskupové
a presbyteři mají stejnou ordinaci a v důsledku toho mají stejné právo ordinovat. Po mnoho let
jsem byl nucen čas od času vykonávat toto právo, takže jsem ordinoval některé z našich cestujících
kazatelů, stále jsem však váhal, nejen kvůli pokoji, ale protože jsem byl rozhodnut co nejméně
porušovat řád národní církve, k níž náležím.
Avšak mezi Anglií a Amerikou je značný rozdíl. Zde jsou biskupové, kteří mají legální pravo
moc. V Americe nejsou žádní, a jenom několik farářů, takže na vzdálenost několika set mil není
nikoho, kdo by křtil nebo vysluhoval svatou večeři Páně. Proto zde končí mé váhání a myslím,
že když neruším žádný řád a nenapadám ničí práva, mám plnou svobodu jmenovat a vyslat
dělníky na žeň.
Vzhledem k tomu jsem ustanovil dr. Cokea a Francise Asburyho, aby společně byli superin
tendenty nad našimi bratry v Severní Americe, a také Richarda Whatcoata a Thomase Vaseyho,
aby mezi nimi působili jako starší, vysluhujíce křest a svatou večeři Páně.
Pokud by někdo měl rozumnější biblický způsob, jak sytit a vést ty ubohé ovce v divočině, rád
jej přijmu. V současné době nevidím žádnou lepší cestu než tu, kterou jsem nastoupil.
Protože naši američtí bratři jsou nyní úplně odříznuti od státu a anglické hierarchie, neodvažuje
me se je opět připoutat k jednomu nebo k druhému. Mají nyní plnou svobodu jít ve šlépějích
Písma a prvotní církve. Soudíme, že bude nejlépe, budou-li setrvávat v této svobodě, kterou jim
Bůh tak podivným způsobem udělil.
		
John Wesley.“

Tento dokument ukazuje moudrý úsudek a široký křesťanský rozhled zakladatele
metodismu. Jeho výzva, aby mu někdo ukázal lepší způsob, jak se s tímto problémem
vyrovnat, zůstala bez ohlasu. Nemůžeme než považovat za požehnání Boží prozřetelnosti,
že londýnský biskup odmítl ordinovat dr. Cokea biskupem pro Ameriku a vzhledem
k americkému metodismu tak provždy odstranil pověru o takzvané apoštolské posloup
nosti.
Ve shromáždění cestujících kazatelů, shromážděných dne 24. prosince 1784 na takzvané
vánoční konferenci v Baltimore, která trvala od 24. prosince 1784 do 10. ledna 1785,
byla představa, že ordinace je závislá na mlhavé posloupnosti jako jediném nástroji
apoštolské milosti, odvážně zavrhnuta. Cítili, že pravým pomazáním je pomazání Ducha
svatého, že pravými následovníky apoštolů jsou ti, kdo přijali naplnění a moc od samého
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Mistra a Pána. Proto se tato konference organizovala jako „Metodistická episkopální
církev ve Spojených státech“ a dr. Thomas Coke a Francis Asbury byli zvoleni jejími
prvními biskupy. Jelikož Asbury do té doby nebyl ordinován, dr. Coke ho na Boží hod
napřed ordinoval na diakona, 26. prosince na staršího a následujícího dne na biskupa či
„superintendenta“, jak se praví v oficiálním dokumentu. Tak rychlý církevní postup asi
nemá obdoby od dob Ambrože , který přes své rozhodné „nolo episcopari“, nechci být
biskupem, byl jako pouhý katechumen roku 374 zvolen milánským biskupem.
Nový Asburyho titul však nijak nezvýšil jeho moc ani jeho vliv mezi bratry. On už
láskou vládl v srdcích všech. Jeho nový úřad mu přinesl jenom větší odpovědnost. Den
po konferenci jel na koni padesát mil lesem a sněhem; další den ujel dalších čtyřicet
mil a tak dál až do neděle, kdy zastavil, aby pracoval, nikoli aby si odpočinul. Takový
byl jeho nástup do úřadu biskupa.
Věren svému původnímu záměru, americký metodismus horlivě podporoval vyšší
vzdělání. S velkým úsilím byla zřízena kolej Cokesbury – svým jménem připomínající
oba superintendenty církve – v krásném údolí řeky Susquehanna nad širokým zálivem
Chesapeake. Učební osnova byla obsáhlá, zahrnovala angličtinu, latinu, řečtinu, heb
rejštinu, franštinu a němčinu. Synové kazatelů a nemajetní studenti byli osvobozeni
od školného a dostávali zdarma ubytování, jídlo a ošacení. Jiní platili skromné školné.
„Rekreace“ studentů spočívala ve vykonávání zemědělských a stavebních prací, „čehož
obojího je v nové zemi zapotřebí,“ jak bylo poznamenáno. Po užitečné a úspěšné dese
tileté existenci shořela škola do základů. Hromada doutnajících trosek bylo vše, co
připomínalo její krásnou polohu.
Asbury, na kterém spočívala hlavní zodpovědnost k nalezení fondů pro její obnovu,
napsal roku 1796: „Kolej Cokesbury lehla popelem, oběť 10 000 liber za deset let.“
(V té době nesmírná částka.) „Kdyby mi někdo dal 10 000 liber ročně, abych znovu
vykonal a vytrpěl to, co jsem pro tento dům učinil, odmítl bych to.“ Jeho plat v té době
činil šedesát čtyři libry ročně. Bylo zřejmé, že to vše „nekonal a netrpěl“ pro nějaký
osobní zisk.
Neodrazeni touto pohromou zakoupili metodisté v Baltimore budovu za 22 000
dolarů a zřídili v tomto městě kolej Asbury. Změna jména však nepřinesla změnu osudu
– i tato budova byla zanedlouho zničena ohněm. Metodistická akademie byla zřízena také
v Georgii a další na Západě. Avšak potíže s jejich udržováním byly značné. „Máme zbožné
chudé,“ píše Asbury, „ti však nemají peníze, a bezbožné bohaté nechceme prosit.“
Asburyho trampoty byly v té době nesmírné, jeho ubytování bývalo bídné a strava
nedostatečná a chudá. On a dr. Coke často urazili tři sta mil týdně a přitom každý den
kázali. Asburyho deník zaznamenává jízdu sedmdesáti pěti mil na koni v jeden jediný
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den, kdy dorazil do chatrče o půlnoci a ve čtyři ráno ji opouštěl. Někdy přespal v lese,
někdy na podlaze chatrče, jejíž stěny byly často zdobeny kůžemi mývalů nebo divokých
koček, a někdy se mu vedlo ještě hůř. Píše: „Jak bych byl rád, kdybych měl prosté čisté
prkno na ležení, jak bych mu dal přednost před postelí!“ Jeho neštěstím totiž bylo, že
měl citlivou pokožku a vyvinutý čich. Pokládal za šťastný ten den, kdy měl k obědu řízek
z mývala nebo medvěda, usmažený na ohni, který vítr a déšť často zhášely.
Na některých delších misijních cestách – někdy urazil padesát mil, aniž by spatřil lidské
obydlí, kde by se ukryl před divokou zvěří a ještě divočejšími lidmi – cestoval Asbury
s ozbrojenými hloučky lovců na koních. Byla to doba indiánských masakrů. Osud obětí
byl většinou tragický. Jedna ubožačka, která přežila, se čtyři dny plazila na vzdálenost
pouhých dvou mil. Někdy byla Asburyho skupina pronásledována hordami rozzuřených
divochů a celou noc museli uhánět změtí divočiny.
Asbury se nikdy neoženil. Ve svém zajímavém deníku udává následující důvody,
které lze jenom stěží nazvat jeho volbou: „K povinnostem mého úřadu patřilo rozsáhlé
cestování a sotva jsem mohl očekávat, že najdu ženu, která by měla dosti milosti k tomu,
aby byla schopna žít pouze jeden týden z padesáti dvou se svým manželem. Kromě toho,
jaké právo má muž, aby využil náklonnost ženy, učinil ji svou manželkou a dobrovolnou
nepřítomností převrátil celý řád a pořádek manželského stavu tím, že rozdělí ty, kterým
ani Bůh, ani příroda, ani požadavky občanské společnosti nedovolují, aby byli dlouho
odloučeni od sebe? Není to ani správné, ani šlechetné. K tomu mohu dodat, že jsem
měl jen velmi málo peněz a těmi jsem hradil potřeby své milované matky až do svých
padesáti sedmi let. Jestli jsem neučinil dobře, doufám, že mi to Bůh a druhé pohlaví
odpustí.“
„Často vyčerpal své možnosti,“ píše jeho životopisec, „aby mohl uspokojit potřeby
druhých. Jeden čas měl všeho všudy pouze dva dolary a jeho chudí kazatelé byli otrhaní
a trpěli nedostatkem. Nejprve vyprázdnil svou peněženku, pak následoval jeho plášť,
hodinky a košile.“ Jeho oděv byl často ošumělý a vybledlý a bylo o něm známo, že se
vydá na cestu dvou tisíc mil s pouhými třemi dolary. Byl téměř tak závislý na Boží pro
zřetelnosti jako Elijáš, když ho krmili havrani. To nebyla příhodná doba na ženění nebo
vdávání. Kdo se oženil, byl téměř nevyhnutelně nucen usadit se na místě, aby vydělal
na živobytí pro rodinu. „Z tohoto důvodu jsme v Americe ztratili dvě stě nejlepších
pracovníků,“ píše Asbury.
Jako rozvážný neženatý muž, který se z vlastního rozhodnutí uvolil žít a zemřít v ce
libátu, se Asbury dle možnosti vyhýbal společnosti žen. Někdy to však nebylo možné.
Dr. Strickland vypráví v jeho životopise o jednom případě, který reprodukujeme většinou
jeho slovy: Asbury cestoval v divoké krajině Západu a byl v nebezpečí, že nenajde cestu
a zabloudí v lesích. Dcera hostitele se nabídla, že ho provede divočinou. Výslovně neod
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mítl nabídku krásné průvodkyně, i když by se k jeho předsevzetím hodilo lépe, aby jel
sám, i za cenu, že zabloudí. Nebylo tam cest, jen slepé nebo „vyznačené“ pěšiny. Koně
byli připraveni a biskup seděl v sedle. S hbitostí, jíž byly dívky na Západě pověstné, se
Mary vyhoupla na svého ohnivého oře a octla se mu po boku. Zakrátko vjeli do lesa
a ztratili se zrakům ostatních. Mary znala směr a jela napřed. Přijeli k hluboké úzké
roklině, jejíž příkré skalnaté stěny se zdály zatarasovat další cestu. Když to biskup
uviděl, pocítil úlevu a pomyslil si, že dojeli k hranici, kterou jeho krásná společnice
nebude moci přeskočit. Pobídl koně a přeskočil roklinu jedním skokem. Blahopřál si, že
se zbavil té, která mu byla spíše na obtíž, neboť si dělal značné výčitky, že přichází na
místo schůzky v doprovodu mladé ženy. Obrátil se na koni a chtěl jí dát sbohem slovy:
„Mary, to nedokážeš“ – velice nešťastná poznámka vůči hrdé dívce ze Západu. „Zkusím
to,“ byla její okamžitá nebojácná odpověď, proměnila slovo ve skutek a kůň i jezdkyně
byli v okamžení vedle něho. Věrna svému slibu doprovodila biskupa až k místu určení
a po kázání se s ním vrátila do otcova domu.
Asbury byl otcem misií v americkém metodismu. Vysílal kazatele do zapadlých síd
lišť a vymáhal peníze po celé zemi na jejich financování. Také založil „fond kazatelů“
na podporu zestárlých kazatelů, vdov a sirotků. Zorganizoval Knižní koncern, který
se stal velkým zdrojem při šíření křesťanského světla a znalostí. Byl v Americe první,
kdo roku 1786 zavedl Nedělní školy. Podle církevního řádu z roku 1792 se vyučovalo
„od šesti hodin ráno do deseti a od dvou hodin odpoledne do šesti“, nekolidovalo-li to
s bohoslužbami.
Počátek 19. století byl dobou velkého duchovního probuzení, zejména ve středních
a jižních státech. Ohromná sejití, známá jako táborová shromáždění, měla svůj počátek
v shromážděních pod širým nebem s vysluhováním svaté večeře Páně, pořádaných
presbyterními kazateli, která trvala několik dnů. Někdy se shromáždilo deset až patnáct
tisíc lidí a presbyterní a metodističtí kazatelé pracovali bok po boku na tomto díle víry.
Zástupy byly tak velké, že několik kazatelů zvěstovalo na různých stanovištích ve stejnou
dobu slovo života. Bylo vidět stovky lidí ležících na zemi nebo poskakujících radostí
a chválících Boha. Někdy bylo přítomno třicet kazatelů a čtyři sta lidí se obrátilo.
Práce, cestování a útrapy vyčerpávaly Asburyho síly; přesto si nedopřál klidu. Když
mu bylo padesát sedm, překročil drsné pohoří Cumberland po padesáté. Trpěl akutní
bolestí v celém těle a otoky kolenou, což přičítal tomu, že spával v lesích bez přikrytí.
Za pomoci opia usnul na dvě hodiny v lese pod pokrývkou rozprostřenou jako stan. Jeho
společník spal pod pláštěm přehozeným přes větev. Na koně ho museli vysazovat jako
dítě. Stěží se zdržel výkřiku ve svých bolestech a píše: „Bože, nechej mě zemřít, neboť
smrt nezná bolesti.“ Hrdinná duše však tak ovládala křehké tělo, že přes pohoří a lesy
dokončil svou obvyklou roční cestu šesti tisíc mil.
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Hluboce litoval otrhané vystěhovalce, putující po stech přes hory – téměř bez potravy,
bez přístřeší, polonahé, vlekoucí se pěšky. Ti, kdo na tom byli nejlépe, měli jednoho
koně pro dvě nebo tři děti dohromady. Truchlí nad těmito ovečkami ztracenými v pustině
a píše v deníku: „Musíme k těmto lidem vyslat kazatele.“
Metodismus byl v té době pro mnohé předmětem velkého odporu. Stačí jeden příklad.
Dr. Hinde byl vojenským lékařem generála Wolfeho. Po skončení války s Francouzi
se usadil v Kentucky. Jeho žena a dcera se připojily k metodistům. Dceru vykázal
z domova. Ženu vzal do lékařského ošetřování a předstíral, že zešílela. Jeho lékem byla
náplast po celé délce zad. Statečnost a pokora, se kterými tato křesťanská žena snášela
pronásledování, měly za následek doktorovo usvědčení ze hříchu a následné obrácení.
Stal se jedním z nejlepších přátel Asburyho. „Už nikdy nepřiloží náplast na hlavu své
ženy, aby jí vyhnal metodismus ze srdce,“ napsal biskup.
Když mu bylo šedesát tři, tento nezdolný průkopník napsal: „Jsem opět mladý a mohu
se honosit, že jsem schopen ujet na koni šest tisíc mil za deset měsíců. Moje oblast
zahrnuje Spojené státy, nepřipojená území a Kanadu.“ Ve svém věku často ujel na koni
tři sta mil týdně. Na své „okružní cestě“ byl zachvácen akutním revmatismem. Avšak
opatřil si berle a v prudkém dešti pokračoval v cestě. S koně ho museli snést a přemístit
do domu.
Rev. Henry Boehm popisuje biskupovu návštěvu Kanady roku 1811 následovně: „Bis
kup se přeplavil přes jezero Champlain, kázal v jednom hostinci v Plattsburghu a příštího
dne šel do Kanady. Cesta přes kameny, rokle a pařezy by stačila dorazit zdravého bis
kupa, natož ubohého churavého, starého muže. Při vstupu do St. Regisu, když biskup
Asbury převáděl koně přes most vyrobený z kmenů, zvíře se dostalo nohou mezi kmeny
a zapadlo do bahna a vody. Sedlové brašny spadly, knihy a šaty byly namočené a kůň
uvízl. Podložili jsme pod něj kládu, abychom jej vyprostili. V tu chvíli kůň vyskočil
a dostal se z toho bezpečně a v pořádku.
Přepluli jsme řeku Sv. Vavřince dobrodružným způsobem. Najali jsme čtyři Indiány,
aby nás převezli. Svázali tři čluny dohromady a naložili na ně naše koně, přední nohy
v jednom člunu, zadní nohy v druhém. Přeprava trvala dlouho, neboť v některých mís
tech byl proud velice silný, zejména tam, kde byly peřeje. Pod střechu jsme se dostali
až kolem půlnoci.
Biskup byl potěšen lidmi i krajinou. »Jsou zde slušní, laskaví lidé,« napsal. »Má duše
k nim velice lne. Jistě to je země, kterou Bůh, náš Pán, požehnal.« Navštívil rodinu
Heckovu, metodistické průkopníky v Kanadě a ve Spojených státech, a cestoval po
neschůdných cestách, trpě jako mučedník svým revmatismem. Přeplavil se přes jezero
Ontario od Kingstonu do Sackett’s Harbouru v otevřené plachetní lodi. Nad nimi se
rozpoutala ohromná bouře. Abych biskupovi zajistil co největší pohodlí,“ pokračuje
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kazatel
Boehm, „připravil jsem mu postel, pokryl ji přikrývkami, které jsme měli
s sebou, a upevnil nad ním plachtu jako stan, aby ho chránila před větrem a deštěm. Pak
jsem si lehl na dno lodi na kameny, které tu sloužily jako závaží. Pokryl jsem je trochou
sena, jež jsem opatřil v Kingstonu pro naše koně. O půlnoci zatřásl naší křehkou lodí
náhlý poryv větru. Plachta se uvolnila a vyburcovala biskupa. Zvolal: »Henry! Henry!
Koně spadnou přes palubu!« Řekl jsem mu, že vše je v pořádku, že to byly jenom nárazy
lanoví v půlnočním větru. Když jsme se dostali na pevnou zem, slabý starý biskup se
se zanícenou a naběhlou nohou vydal v dešti na koni na konferenci, »s bolestí, chromý
a znavený.« »Ale biskup McKendree mě ošetřoval,« napsal, »jako bych byl jeho vlastním
dítětem.«“
Jeho pokračující choroba ho přinutila, aby používal povoz. Velký starý veterán o tom
píše: „Jezdíme v ubohém třicetidolarovém kočáře společně, dva biskupové (já a biskup
McKendree), musím však přiznat, že se dobře hodí k naší peněžence. Jací však bisku
pové! Dobře, máme velká jména. Západní, jižní a virginská konference budou každá mít
tisíc duší skutečně obrácených k Bohu. Nevyváží to lehkou peněženku a nejsme dosti
odměněni za strádání a námahu? Jistě, chvála Bohu!“
Přesto však cítil tíhu let a strádání. O něco později píše: „Jsem šťasten, jsem však
nemocný a slabý a mám potíže z utrpení a námahy. Někdy bych chtěl zvolat: »Pane,
vezmi mne domů na odpočinek.« Odvahu, má duše!“
Zdálo se, že mu práce přibývá, jak se dny jeho lopoty krátily. Když mu bylo sedmde
sát, urazil za osm měsíců šest tisíc mil, účastnil se devíti konferencí a deseti táborových
shromáždění. Na těchto setkáních usilovně pracoval a spal pouze dvě hodiny denně.
I když ho museli do kostela nést, kázal s neutuchající horlivostí. Z jednoho takového
shromáždění byl odnesen na ubikaci „celý oteklý vysokou horečkou“, jak praví záznam.
O dva dny později jel třicet mil za velké zimy, příští den dalších třicet šest mil a musel
být opět donesen na kazatelnu, aby kázal slovo života. Slabé tělo bylo udržováno silou
duše, která jako by ho nechtěla nechat zemřít.
Konec se však blížil. Když mu bylo sedmdesát jedna, účastnil se své poslední konfe
rence. Jako věrný patriarcha, který se opíral o svou berlu, oslovil starší metodistického
Izraele, ujištěn, že bude zanedlouho odvolán z jejich středu. Zmocnil se ho pocit samoty,
když připomněl bývalé přátele, kteří již odešli. Čtyřicet pět let se lopotil a putoval do
měst a vesnic, pustinou dalekého Západu i Jihu, až na malé výjimky každý rok cestoval
po kontinentu – přes pohoří Alleghany přešel šedesátkrát –, na cestách byl vystaven
obtížím a strádáním všeho druhu; to vše poznamenalo křehké tělo, ponechalo však jeho
nepřemožitelného ducha silného ve věčné mladosti a posilovalo jeho křídla k letu do
země, kde už nikdy nebude žádné únavy.
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Když už nemohl stát, sedával na kazatelně a vyléval poklady svého láskou překypujícího
srdce vzlykajícím davům, které nejvíce ze všeho truchlily nad tím, „že už nikdy nespatří
jeho tvář.“ V té době si zapsal do deníku: „Denně umírám; dokončuji svou práci a své
utrpení. Není čas a příležitost brát léky ve dne, musím je brát v noci. Chřadnu.“
Pomalu a obtížně, pokračuje dr. Strickland, jehož slova shrnujeme, prošel Jižní a Severní
Karolinou, až dosáhl Richmondu ve Virginii. „Musím ještě jednou vydat svědectví na
tomto místě,“ řekl jako odpověď na protesty. Byla krásná jasná jarní neděle, jaké se
vyskytují na jihu. Ctihodný biskup se stříbrnými vlasy, splývajícími mu na ramena,
oznámil třesoucím se hlasem svůj poslední text: „Hospodin vykoná svůj soud (angl.
»dokončí své dílo«) na zemi rychle a úplně“ (Ř 9,28).Vypadal jako někdo, kdo čeká na
vyzvání nebeského Ženicha. Čas od času musel učinit přestávku, protože byl vyčerpán.
Nicméně kázal téměř hodinu a během té doby, praví autor, panovalo hluboké a uctivé
ticho v celém shromáždění, přerušované jenom vzlykáním soucitných posluchačů. Byl
to úchvatný obraz.
Umírající muž se chtěl zúčastnit Generální konference v Baltimore a pospíchal dál.
Avšak poblíž Fredericksburgu, na půdě kdysi zaplavené krví prolitou za občanské války,
dorazil do posledního pozemského místa odpočinku. Donesli ho do domu, který už neměl
opustit, dokud jeho znavené a vysílené tělo neuloží do hrobu. O poslední neděli svého
života svolal rodinu k pobožnosti. Četli dvacátou první kapitolu ve Zjevení a on okem
a uchem víry uzřel Svaté město, sestupující z nebe, a uslyšel blažené ujištění, že Bůh
navždy setře všelikou slzu. Když pobožnost skončila, duch patriarchy odcházel
„jak řeka široká, spěchající k moři,
pokojně a vznešeně ve věčnost se noří.“

Ostatky prvního biskupa v Americe odpočívají pod kazatelnou metodistického kostela
v Eutaw Street v Baltimore, kde za svého života tak často kázal. Jeho práce byla větší
než práce samotného Wesleye, neboť podmínky, za kterých pracoval, byly mnohem těžší.
Ordinoval přes tři tisíce kazatelů. Měl sedmnáct tisíc kázání. Nacestoval tři sta tisíc mil
– od řeky Sv. Vavřince po savany v Georgii, od vln Atlantiku k mocnému Otci vod, řece
Mississippi – neschůdnými lesy, přes drsná pohoří a dravé řeky. Měl na starosti péči
o sto tisíc duší a ustanovování čtyř tisíc kazatelů.
Jeho povaha byla přímá a vyrovnaná a jeho život z nejhrdinnějších, jaké jsou v dějinách
církve zaznamenány. Kdosi, kdo ho dobře znal, řekl: „Byl velký bez vzdělání a úctyhodný
bez titulů. Šel svou nadmíru těžkou cestou, jako mnozí lidé jdou za svými zábavami.
Potěšení ze studia ve volných chvílích a kouzlo chvil oddechu obětoval vznešenějšímu
dílu záchrany duší. Kořením veškeré jeho práce byla modlitba. Byl to úvod při každém
počínání a závěr všeho, co dělal. Nikdy nedovolil, aby se odstranil ubrus ze stolu, dokud
Bohu nevzdal díky na modlitbě.“
111

Jeho kázání bylo provázeno Božím pomazáním, které je činilo osvěžujícím jako nebeská
rosa. Jeho slova byla často jako meč a potom zase tak jemná, že v srdcích nasloucha
jících tisíců
„zněla, jak když anděl hovoří
neb Ariela ruka v strunu udeří.“

Byl mrtvý pro svět, žil pouze pro Boží dílo. Horlivost pro Boží dům ho stravovala, až
se při práci vyčerpal a při svém díle zemřel. „Kdybych mohl přispět k tomu,“ volával se
slzami v očích, „aby mým cestováním po kontinentu byla spasena jediná duše, cestoval
bych až do konce svého života.“
Jeho láska a něžnost k rodičům byly mimořádně krásné. V jejich stáří jim pravidelně
posílal část svého hubeného příjmu. „Můj plat,“ píše, „činí šedesát čtyři dolary. Prodal
jsem hodinky a knihovnu a prodal bych i košile, abyste neměli nedostatek. Potřebuji velice
málo. To, co se vejde do dvou malých sedlových brašen, a jeden kabát za rok mi úplně
stačí. Kdybych měl deset tisíc liber za rok, dal bych vám je, kdybyste je potřebovali.“
Své staré ovdovělé matce psal s něžnými vzpomínkami na svá chlapecká léta: „Kdybys
viděla mne a barvu mých vlasů – skoro takové jaké máš ty – můj zrak je slabý i s brýle
mi. Když jsem byl dítětem a chtěl jsem si číst Bibli při kmitavém světle krbu, říkávala
jsi: »Franku, zkazíš si oči.« Dobrá rada je drahá – ale já jsem zdravý a sehnutý, zešedlý
a krátkozraký. Přál bych si tě vidět, nemám však žádnou možnost tě navštívit, aniž bych
se prohřešil proti Bohu a jeho církvi.“
Asbury nemohl být nazván v přesném slova smyslu učencem. Neměl univerzitní vzdě
lání jako Wesleyové, Fletcher a Coke. Byl však sečtělejší v teologii, církevních dějinách
a občanské nauce, všeobecných dějinách a literatuře než mnozí absolventi univerzit. Ve
svých brašnách vozil hebrejskou Bibli a řecký Nový zákon a na dlouhých, osamělých
cestách a v začouzených chatrčích v divočině pilně studoval Boží slovo v původních
jazycích. Jeho deníky vydávají svědectví o bystrém postřehu a výstižné angličtině. „Buď
ochotným služebníkem otroků,“ říkával, „ale nebuď otrokem nikoho.“ O virginských
solivarech napsal: „Běda, je zde málo soli a až sestra Russellová odejde, nebude tu už
žádná.“ Cestu v New Jersey líčí jako cestu „přes mrtvé písky a mezi mrtvými lidmi“.
Kolej Yale byla v jeho dnech pokládána za „sídlo vědy a hříchu“. Avšak přes všechen
svůj vtip se na kazatelně nikdy nesnížil k tomu, „aby se pokusil imponovat vtipem, když
šlo o záchranu duší.“
Jeho vyvinutý smysl pro krásu přírody je vidět na líčení „majestátního Hudsonu“,
„vznešených Catskills s jejich čnícími skalisky“, „nádherné řeky Ohio“, „divokého Poto
macu“, „půvabného Shenandoah, „burácející Niagary“, „nekonečných lesů“ a „rozlehlé
prérie“, jejíž různé stránky mu byly tak důvěrně známy.
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Biskup Asbury měl zásadní odpor k pití alkoholu, tak rozšířenému mezi lidmi, a za
vrhoval je jako kletbu země. Hnusnou whisky té doby nazýval „ďáblovým čajem“.
Popisuje honce a jejich stáda, se kterými se na svých cestách setkal, jako „čtyřnohý
dobytek a kořalkou stvořený dvounohý dobytek“. „Vyhoďte whisky ze svých chatrčí,“
napomínal osadníky, „a udržujte je v čistotě kvůli svému zdraví a kvůli své duši, neboť
ve špíně, bahně a hmyzu není žádné náboženství.“
Málokdo byl tak ctěn a milován. Za mořem i doma oceňovali jeho charakter a britská
konference ho pozvala, aby ji navštívil, že převezme všechny výlohy spojené s cestou.
Po málokterém člověku bylo pojmenováno tolik dětí. Mnozí z nich se stali jeho syny
ve službě. Každému, kdo dostal jméno po něm, odkázal pěkný výtisk Písma. Protože
byl bez ženy a bez dětí, byla církev jeho nevěstou a velký zástup duchovních potomků
ho nazýval blahoslaveným.
Vypsání takového života je inspirací k odpovědnosti, voláním k požehnané práci pro
Mistra a k větší horlivosti v jeho službě. Je hrází proti sobectví, lhostejnosti a nedbalosti
v nejslavnějším ze všech povolání. Asbury žil sedm desítek let na zemi, avšak jeho dílo
zůstává navěky.
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Gideon Ouseley,

apoštol Irska
Metodismus vybojoval některá ze svých nejpozoruhodnějších vítězství mezi srdečnými
a otevřenými Iry. John Wesley se plavil přes Irský kanál dvaačtyřicetkrát a dr. Coke ještě
častěji. V Corku, kde chátra napadla a týrala Wesleye a pálila jeho portréty, byl později
přijímán radostně a jako lidový hrdina. Několik z nejzbožnějších, nejvýmluvnějších
a nejúspěšnějších metodistických kazatelů vyšlo ze Zeleného ostrova do všech zemí, kde
metodismus existuje. Málo zemí mělo z jejich služby větší zisk než Spojené státy a Kana
da, kde bylo símě metodismu zaseto Barbarou Heckovou a přistěhovalci z Falce.
Jméno a věhlas Rev. Gideona Ouseleyho (1762–1839) zůstane v paměti tisíců irských
metodistů, rozptýlených po celém světě. Příběh tohoto pozoruhodného muže načrtlo
obratné pero Rev. Williama Arthura, autora knihy The Tongue of Fire (Ohnivý jazyk).
Z této knihy uvádíme některé z charakteristických scén jeho služby.
Tento apoštol metodismu v Irsku se narodil ve městě Dunmore v hrabství Galway
a tam strávil prvních třicet let svého života. Byl ze „šlechtické krve“, jak se říká, což mu
otvíralo cestu k srdcím irských venkovanů. Sir Ralph Ouseley se vyznamenal v politické
kampani na ostrově a jednou se bil v souboji za čest svého bratra Gideona, jehož kázání
na ulici jistý důstojník z jeho pluku zesměšňoval.
Budoucí evangelista byl ve svém mládí typickým veselým irským chlapcem, plným
žertu a veselí doma, na koňských dostizích nebo při tanci, a velmi náchylným k veselým
společenským zvyklostem své třídy a své země v tehdejší době. Krátce po svatbě, jež byla
skutečným spojením z lásky, ho nešťastný výstřel z brokovnice v rukou jeho podnapilého
přítele oslepil na jedno oko. Během dlouhé doby nemoci mu žena zaháněla nudu rekon
valescence předčítáním z Bible, Youngových Večerních myšlenek a jiných vážných knih.
Ač jeho vnější zrak byl zatemněn, oči jeho chápání se otevřely a on začal vážně hledat
Boha, „zda by se dal nalézti.“ V této hluboké životní krizi se obrátíme k vynikajícímu
vyprávění Williama Arthura, ze kterého citujeme zkráceně:
Když vpochodovalo oddělení čtvrté královské irské gardy dragounů do jezdeckých
kasáren v Dunmore, nikoho v městě nenapadlo, že tato událost bude mít nějakou souvislost
s budoucím náboženským životem Gideona Ouseleyho. Zanedlouho v malém městečku
kolovaly pověsti o divném dění v hlavním hostinci. Ten vlastnila paní Kennedyová, římská
katolička. Byla zde velká místnost, obecně zvaná „veřejná místnost“, kterou pronajímala
kejklířům, kouzelníkům a podobným zájemcům, činícím si naděje na zájem diváků v Dun
more. Někteří z nových vojáků, v čele s ubytovacím důstojníkem, se přišli zeptat na tuto
místnost a najali si ji pro shromáždění. Že se dragouni uchylovali do veřejné místnosti,
nebylo nic divného, a jaká to budou shromáždění, nestálo většině lidí za úvahu.
Když se noví vojáci shromáždili, bylo na jejich chování cosi divného. Bylo slyšet mlu
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vení a zpěv a nebylo tam žádné pití. Co tam asi mohli dělat? Lidé v hostinci naslouchali
a další přicházeli. Po městě se šířily věrohodné zprávy, že se vojáci sešli k modlitbám, že
zpívají duchovní písně a čtou Bibli a mají něco jako kázání. Ubytovací důstojník se zdá
být něco jako jejich farář, neměl však modlitební knihu. To by stačilo, aby to vzrušilo
bohatší místo na události než byl Dunmore. Co jsou zač?
Duchovenstvo „kostela a kaple“ se spojilo v posměchu modlícím se vojákům. Avšak
někteří lidé se asi domnívali, že by se sami faráři měli více věnovat modlitbám. Někteří
tvrdili, že ubytovací důstojník a jeho skupina jsou metodisté, a většina lidí se ptala, co
to je. Ti moudřejší je poučovali, že to je nové náboženství. Velkou otázkou však bylo:
Co vede tyto lidi k takovému jednání? A každý místní mudrc měl vlastní názor na toto
hluboké tajemství. Kdyby se byli scházeli k jakékoli výtržnosti nebo špatnosti, obyva
telstvo by naprosto nepokládalo za důležité hledat hlubší pohnutky. Avšak scházet se
k pobožnostem! Všimli si však, že ať ti muži jsou jacíkoli, jsou vytrvalí.
Vojáci byli velmi otevření a zvali každého, aby se přišel podívat. Brzy ten a onen z chud
ších vrstev přišel a prostá slova ubytovacího důstojníka mluvila k jejich srdci a do jejich
života. Avšak ta zvláštnost, že muž ve výstavní uniformě, jakou tehdy jezdectvo nosilo,
vstal a kázal, a to bez knihy, z níž by četl, to překonalo všechno. A údiv ještě vzrostl.
Gideon Ouseley pochopitelně tyto řeči slyšel, sdílel podiv a připojil se k názoru jednoho
mudrce, že mají nějaký tajný úmysl, který tímto jednáním chtějí zakrýt. Chtěl však vědět,
jaký to je úmysl, a v tom se neshodli. Byl však přesvědčen, že to je něco, proč by se do
jejich shromáždění neodvážil jít. Po nějaké době se však rozhodl, že půjde, s přesvědče
ním, že odkryje „postranní úmysl, ten podvod“. Bylo to v dubnu 1791, kdy tento mocný
devětadvacetiletý muž, s jedním okem slepým a druhým pronikavým a plným čtveráctví,
přišel a setkal se s ubytovacím důstojníkem, odhodlán, že ho prokoukne. Svým jedním
bystrým okem pozoroval každé hnutí a oběma ušima naslouchal Robinetovu napomínání
a modlitbám i modlitbám některých jeho lidí. Když vše skončilo, co zjistil? Byl nucen
přiznat, že nic, ani žádné nové náboženství. Pomalu mu svitlo, že ubytovacímu důstoj
níkovi křivdil, a ať je to kdokoliv, jistě nemá žádné postranní úmysly, které by zakrýval
svým vystupováním. Zdá se být ryzím člověkem. Úcta a důvěra brzy nahradily dřívější
podezřívání. Pozval Robineta do svého domu. Nakonec povzbuzen situací v   místě,
pozval ubytovací důstojník do Dunmore metodistické kazatele.
Ouseley byl brzy hluboce usvědčen z hříchu. „Avšak musím zvážit cenu,“ řekl. „Jsem
mladý člověk a mohu ještě žít dejme tomu čtyřicet let a bylo by hrozné být celou tu
dobu omezován ve svobodě, jako bych byl zaživa pohřben. Nejsem ochoten se dát svázat
poslušností té knihy (Bible) po zbytek svého života. Pak jsem zvážil možnost, že bych
mohl do rána zemřít; a i kdybych žil čtyřicet let, že bych potom byl na věky uvržen do
pekla! To rozhodlo. Představoval jsem si věčnost tak, jako bych byl uvržen do věčných
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muk a nikdy – nikdy – nikdy nebyl vysvobozen! Padl jsem na kolena a volal: »Bože,
chci se ti vydat!«
Ale co mám dělat? Nevím to, pokud mě někdo nepoučí. Pak mi myslí prošly tři druhy
křesťanských učitelů. První byli římskokatoličtí kněží. Ne, ne, ti jsou ziskuchtiví. Za druhé
to byli anglikánští duchovní. Ti ne, ti jsou stejně neznalí jako já. Za třetí metodističtí
kazatelé. Vypadají velice vyrovnaní, mohou mezi nimi však být i špatní a učiním lépe,
když s nimi nebudu mít nic společného.“
Někdy v květnu 1791, ve všední den večer po metodistickém shromáždění pozval
kazatel všechny „vážně smýšlející lidi“, aby se zdrželi na setkání společenství. Ouseley
se rozhodl, že s jejich společenstvím nebude mít nic společného, tolik však toužil po
jakémkoli paprsku světla, že si řekl, že alespoň zkusí, co by mu mohli dát. „Počkám
a uvidím, co jsou zač,“ řekl si. „Pokud však najdu nějaký podvod, nějaké triky svobod
ných zednářů, nechci s nimi už mít nic společného.“
Tak zmítán, a přece hnán kupředu se Ouseley blížil k patě kříže. Jednou v neděli ráno,
asi tak v polovině května 1791, když ve svém domově hledal Spasitele, po kterém už
dlouho toužil, spatřil Božího Beránka zabitého pro něho a pocítil, že z něho bylo sňato
břemeno a temnota a že dostal pokoj, který tak dlouho hledal. Na shromáždění třídy se
ho vedoucí zeptal: „Věříš, že ti Pán odpustil?“ „Ano, »duše má velebí Pána a můj duch
jásá v Bohu, mém spasiteli«.“ Blahoslavený Duch vložil novou píseň do jeho úst, kterou
zpíval znovu a znovu po celou bouřlivou cestu, po které se ubíral ke hrobu.
Nyní začaly kolovat zprávy, že se Gideon Ouseley přidal k metodistům a že se nepo
chybně zbláznil. Změna, která se s ním stala, byla přirozeně předmětem pozornosti mezi
jeho přáteli. Jeho žena jí byla nadšena, pokud se udržovala v mezích. Avšak intenzita
jeho náboženského cítění a zaujetí myšlenek, které následovalo, ji pobuřovalo. Měla
námitky proti jeho horlivosti a ještě více proti jeho metodismu. Což by nemohl sbírat
jahody, aniž by se musel shýbat k rostlině rostoucí tak nízko?
Jeho modlitby, časté rozhovory, které vyslechla mezi ním a jeho novými přáteli, a kni
hy, které měl neustále v ruce, postupně působily na její mysl. I ona pocítila, že byla
hříšná jako ostatní, a hledala milost jako on. Asi rok po jeho obrácení se stala účastnicí
téže vzácné víry, šťastná ve Spasiteli, který jeho učinil šťastným. Od té doby byli jako
muž a žena jedna duše. Bylo by těžké si představit užší a účinnější spojení. Musil-li on
čelit bouřím, ona snášela chlad. Je těžké říci, koho je třeba obdivovat víc, muže v jeho
úsilí nebo ženu v její samotě, tak dobře oba plnili své úkoly, k nimž je jejich společný
Mistr povolal.
Ouseley brzy pocítil vnitřní volání, aby šel na cesty a mezi ploty a volal lidi ku
pokání. I jeho soukromé snahy mu vynesly posměch. „Posmívali se mi a dívali se na
mne jako na blouznivce, smáli se mi, že jsem se dal k takovým lidem.“ Avšak povolání
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jít na veřejnost se v něm ozývalo stále víc. Co mohl dělat? Cítil, že ani neví, jak začít
kázání nebo jak v něm pokračovat. Hlas říkal: „Gideone, jdi a kaž evangelium!“ Pak
mu prolétlo myslí: „Neznáš nemoc?“ „Ó ano, Pane, znám.“ „A nevíš, jak ji léčit?“ „Ó
ano, Pane, chvála tvému jménu, znám.“ „Jdi tedy a řekni jim tyto dvě věci, nemoc a lék;
o ostatní se nestarej, ostatní jsou pouze řeči.“ „A tak,“ říkával, „čtyřicet let už mluvím
o nemoci a o léku.“
Z jeho sídla byl vidět farní hřbitov. Když bylo jeho srdce plné těchto myšlenek, byl
zrovna pohřbíván jeden soused. Hlasité bědování žen doléhalo k jeho sluchu a celé
chování davu nasvědčovalo tomu, že bylo, jak se vyjádřil, formální a povrchní. Nadešla
jeho chvíle. Vyšel ven, vstoupil na posvátnou půdu a začal mluvit k davu. „Kněz jim řekl,
aby si mne nevšímali,“ píše, „že jsem se zbláznil. Oni mu však odpověděli: »Kdybyste
ho slyšel, pane, poznal byste, že v každém slově, které praví, je hluboký smysl.«“
Ouseleyův otec mu řekl, že zneuctil rodinu, a trval na tom, aby přestal kázat, jinak že
ho vydědí. Klidně odpověděl, že neměl v úmyslu vzbudit pohoršení, že však za jakoukoli
cenu poslechne Boha víc než člověka. Jednoho dne přišel otec k jeho domu a zeptal
se: „Kde je Gideon?“ Když mu paní Ouseleyová řekla, že někde káže, „podíval se na
mne,“ řekla, „a odpověděl: »Je mi tě líto, mé dítě, skutečně je mi tě líto. Ten chlap se
zničí a tebe přivede na mizinu.« Já jsem mu řekla: »Proč jste tak tvrdý ke svému synu?
Když trávil noci ve hříchu a když jste viděl, jak sotva dojde domů, nic jste mu nevytkl,
neprojevil jste nelibost. A teď, když se snaží sloužit Bohu, mluvíte proti němu a stavíte
se proti němu.«“ Avšak i když byl jeho otec proti němu zaujat, nedopustil, aby o něm
jiní mluvili špatně, a za jeho zády říkával: „Gideon má pravdu, my se mýlíme.“
Postupně Gideon rozšířil okruh svých snah na místa v sousedství i do okolních hrab
ství, kázal na hřbitovech a na ulicích, kdekoli našel posluchače. Mluvil čistým irským
jazykem, který si našel cestu k sluchu zástupů. Nezapomněl ani na poutě a na pitky
před pohřbem. Ty tvořily zakořeněný zlozvyk v komunitě, ve které žil. Ať byla rodina
zemřelého jakkoli chudá, byla povinna opatřit dýmky, tabák a šňupací tabák pro všech
ny, kdo přišli – zpravidla jich bylo tolik, kolik se jich vešlo do domu – a ti pak strávili
celou noc v nevázané zábavě. Nebyla-li whisky, byli lidé hrubí, bylo-li jí dostatek, byli
znamenití. Všichni chlapi v sousedství, kteří byli vtipní nebo se za takové pokládali,
spatřovali v těchto hostinách příležitost k rozvinutí svého talentu. Komu se podařilo
vymyslit tu nejnevázanější věc, ten byl největší. Bylo to divadlo největšího bláznovství,
jakého je irská povaha schopna, a cvičení pro mladé, kteří si měli myslet, že takové
bláznovství má jakýsi posvátný souhlas. Bolest smutku se mísila nebo alespoň střídala
s neslušnými zpěvy a vtipy a mezi tím se vyskytovalo mnoho pustých kleteb. Ve světnici,
kde byl mrtvý, se předváděly skopičiny a nepravosti jakoby pro každého posluchače. Tato
směsice hlubokého lidského zármutku a největší lehkomyslnosti stačila, aby podkopala
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charakter a vychovala lid ovládaný pouze pudem, který se chopil každého okamžitého
pocitu a zahrával si s ním.
Ouseley si našel cestu k takovým skupinám, laskavě pozdravil lidi a slavnostně a dů
razně je prosil, aby se připravili na setkání se svým Bohem. Před pohřbem se jeviště
noční pitky často změnilo přítomností kněze, který sloužil mši a sbíral „obětiny“ pro duši
zemřelého. Jednou, když kněz četl mši a lidé poklekli, přijel náhle Ouseley. Sestoupil
z koně a poklekl uprostřed shromážděných se zjevnou vážností. Když kněz pokračoval ve
čtení v jazyce, jemuž lidé nerozuměli ani slovo, cizinec, kterého nikdo neznal, zachycoval
ty části, které přímo vyjadřovaly biblické pravdy nebo vážná varování. Plynule překládal
slova z latiny do irštiny a opakoval je nahlas po knězi. Potom s hlubokým pohnutím
zvolal na konci každého odstavce „slyšte to“. Když odcházel, lidé se ptali kněze: „Otče,
kdo to je? Kdo to vlastně je?“ „Nevím,“ pravil kněz, „to není člověk, jistě to je anděl.
Žádný člověk by neudělal to, co on.“
Roku 1797 se Gideon Ouseley usadil v malém městečku Ballymote v hrabství Sligo.
Brzy byl uvržen do temné kobky kasáren v Sligo pro rušení klidu kázáním. Zdá se,
že původně neměl na cestování ani pomyšlení. V každém z pěti hrabství Connaughtu,
v Leinsteru a Ulsteru se objevoval na koni. Lidé chtěli vědět, kdo to je, odkud přichází,
kdo ho posílá a všichni cítili, jako by k nim zazněl hlas z neznáma a zvěstoval jim
podivné věci. Na velkých a menších trzích, o pohřbech nebo o svátku některého světce
se postavil a hlasitě promlouval. Také se mu podařilo zjednat si přístup do žalářů a nav
štěvovat dlužníky a zločince. Když jednou kázal Krista odsouzenci k smrti, muž mu
napřed naslouchal s potupným a netajeným despektem. Po nějaké chvíli na něho pohleděl
s pocitem údivu a zeptal se: „Jsi anděl nebo člověk, kdo nebo co jsi?“
O rok později, v památném roce poslední velké irské rebelie, se Ouseley usadil v Sligo
a otevřel tam školu. V tomto údobí asi nebyl tak zaměstnán cestováním jako jindy, přesto
máme náznaky toho, že byl tam i onde, že býval v noci se skupinami rebelujících, kteří
jeho koni odňali podkovy, aby si z nich udělali hroty kopí, jako by neměl nic jiného na
práci, než se potulovat po kraji a všude kázat.
Často začínal své kázání tím, že mluvil o svaté Panně a o apoštolu Petrovi. „Svatá
Panna,“ říkával, „měla nejlepší náboženství na světě.“ To stačilo, aby si získal pozornost
a sympatie. Potom řekl, že i Petr měl pravé náboženství a jaké bylo to jeho náboženství.
Dále vyprávěl, jak oba, Marie i Petr, se všemu naučili od nejdokonalejšího Učitele a jak
za vše, co znali, vděčili tomu, že mu naslouchali a poslouchali ho . Také ukazoval, že
nás učili, abychom Ježíše stejně bezpodmínečně poslouchali a důvěřovali mu. A tak ve
jménu Petra a Marie kázal pouze Ježíšovu slávu.
Během Ouseleyova pobytu ve Sligo dospělo vzbouření k vrcholu. Sever a jih byl
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v plamenech. Stálé zprávy o nepokojích a vraždách nyní vystřídaly zprávy o bojích
tu i onde. Kdekoli římští katolíci získali dočasnou převahu, páchali strašné vraždy na
protestantech. Metodisté, zejména metodističtí cestující kazatelé, byli terčem zvláštní
krutosti rebelů, neboť byli známí svou loajalitou. Jejich společenství byla uvedena ve
zmatek, jejich rodiny rozptýleny a jejich kazatelé, cestující i místní, honěni a vězněni.
Avšak uprostřed toho všeho mohli věrní cestující kazatelé dodržovat svou trasu, procházet
těmi nejbouřlivějšími územími a ač byli často chyceni a odsouzeni k smrti, nakonec
unikli, jako kdyby neviditelná ruka odvrátila hrozící nebezpečí.
Římskokatolickým kněžím budiž přičteno k dobru, že někdy zakročili s nasazením
vlastního života, aby zabránili masakrům protestantů. Mladý kněz, otec Corrin, se vracel
z jedné farní povinnosti a směle se vrhl mezi irskou chátru a její oběti a poručil výtržní
kům, aby poklekli. Instinktivně padli na kolena a on hlasitě předříkával modlitbu, kterou
po něm opakovali, aby jim Bůh prokázal stejnou milost, jakou chtějí prokázat vězňům.
To je tak postrašilo, že ihned popravy zastavili.
Na Irské konferenci, která následovala po revoluci, dr. Coke, který jí předsedal, trval
na zřízení misie mezi irsky mluvícími obyvateli bez ohledu na to, zda pronásledovali
protestanty. Vedoucími tohoto nového tažení byli Charles Graham a Gideon Ouseley.
Brzy o nich bylo slyšet široko daleko. Jejich přítomnost na trzích a posvíceních, jejich
kázání na koni, jejich nádherný dar irského jazyka, jejich odvaha, láska a tajemná moc
nad svědomím a zejména neslýchané změny srdce a života jako důsledku jejich kázání
se staly předmětem všeobecných rozhovorů. Ačkoli cestovali velmi rychle, téměř všude
nacházeli ty, kdo je vítali, a jiné, kdo jim oponovali.
Ouseley pracoval s velkým úspěchem, často se však proti němu stavěli lidé z nižších
tříd. Když jednou kázal na ulici, vzal jeden starý muž hrst bláta a hodil ji přes zástup
Ouseleyovi přímo do tváře. Když si očistil ústa, zvolal: „Nuže, hoši, zasloužil jsem si
to?“ „Ne, ne!“ křičeli ze všech stran. Brzy nato přišel stejný muž zase a pokoušel se
o totéž, avšak lidé se na něho vrhli a pořádně ho zbili. Při střetu ztratil klobouk a musel
jít mnoho mil bez něj, a to na Štědrý den.
Bylo to přibližně v této době, do níž Campbell klade obrácení Terryho McGovana,
pořadatele kohoutích zápasů, který se stal předmětem řečí celého ostrova. Terry žil poblíž
Maguire’s Bridge a jednou v den výročního trhu, když se připravoval na kohoutí zápas,
vkročil do města s bojovým kohoutem pod šosatým kabátem. Zahýbaje za roh spatřil
před sebou dva muže na koních s černými čapkami a ulicemi zněla jeho mateřština. Terry
se zastavil a pozorně naslouchal. Hlasitě vyzývali všechny hříšníky, aby neztráceli čas
a ihned se vydali Pánu Ježíši Kristu, než bude pozdě. Terry pocítil, že se ho dotkla nějaká
ruka. Úplně zapomněl na kohoutí zápasy a měl dojem, že se den soudu rychle blíží.
Chtěl pozvednout obě ruce a volat k Bohu, a ruka, která držela kohouta pod kabátem,
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na kohouta zapomněla. Obě ruce se zvedly k modlitbě publikána a bojový kohout byl
pryč. Terry se modlil a plakal a znovu a znovu hlasitě volal. Pokoj a radost, jaké nikdy
neznal, se rozhostily v jeho srdci.
Běžel radostně domů, aby řekl ženě a dětem, jak se podivným způsobem stal vítězem
dne. Ti ho vyslechli, nerozuměli však. Žena poslala jedno z dětí k sousedovi s prosbou,
aby pospíšil pro kněze, neboť Terry se vrátil z trhu pomatený. Když se kněz dostavil,
vyzvídal, co se stalo.
„Nikdy v životě mi nebylo lépe,“ řekl Terry.
„Nesmysl,“ odpověděl velebný pán, prohlédl však celou věc lépe než ubohá žena.
„Slyšel jsi ty Černé čepice?“
„Ano, díky Bohu.“
„Myslel jsem si to. Tito hoši by pobláznili svět. Nuže, Terry, hleď si své práce a konej
svou povinnost příští neděli.“
„Ale Pán mi řekl: Terry McGovane, tvé hříchy, kterých je mnoho, jsou odpuštěny.“
To bylo víc než kněz mohl snést.
„Považuji tě za ztracený případ,“ řekl Terrymu a rozloučil se.
Když Ouseley začal kázat v Enniscourtu, létaly na něho střely – napřed odpadky
zeleniny, brambory, řepa atd., zanedlouho cihly a kameny, z nichž některé ho zasáhly
a způsobily lehká zranění. Odmlčel se a po krátké přestávce zvolal:
„Hoši drazí, co to dnes s vámi je? Nedovolíte starému člověku, aby k vám chvíli
mluvil?“
„Nepotřebujeme slyšet žádné slovo z vaší staré hlavy,“ zvolal někdo z davu.
„Ale já bych vám rád řekl něco, co by vás zajímalo.“
„Ne, nechceme slyšet nic, co byste nám mohl říci.“
„Jak to můžete vědět? Chci vám vyprávět o někom, o kom řeknete, že ho ctíte a mi
lujete.“
„Kdo to je?“
„Blahoslavená Panna.“
„A co vy víte o blahoslavené Panně?“
„Víc než si myslíte; a jsem si jist, že budete potěšeni tím, co vám mám říci, jen
budete--li mi naslouchat.“
„Poslechněme si tedy,“ řekl jiný hlas, „co nám chce říci o svaté Matce.“
Nastal klid a misionář začal: „V malém městečku Káně dva lidé chtěli uzavřít manžel
ský sňatek. Bylo to daleko, v krajině, kde náš blahoslavený Spasitel strávil většinu
svého pozemského života. Slušní lidé, jejichž děti se měly brát, pokládali za správné
pozvat blahoslavenou Pannu na svatbu a také jejího požehnaného Syna a několik jeho
učedníků. A všichni pokládali za správné, aby přišli. Když byli u stolu, blahoslavená
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Matka zpozorovala, že víno začíná docházet a obávala se, aby ti mladí lidé neměli ostudu
před sousedy. A tak pošeptala svému požehnanému Synu: »Už nemají víno.« »Nedělej
si s tím starost,« řekl. A protože dobře věděla, co se v jeho dobrém srdci odehrává,
řekla za minutu nebo za dvě jednomu z obsluhujících, který šel kolem: »Udělejte,
cokoli vám nařídí.«
Na to náš požehnaný Pán řekl jinému z nich – domnívám se, že si o tom mezi sebou
řekli: »Naplňte tyto velké nádoby vodou.« V rohu síně jich stálo šest a každá měla
čtyři galony, neboť lidé v těchto končinách potřebují denně mnoho vody. Pamětlivi slov
blahoslavené Panny, učinili, jak jim přikázal. Pak se vrátili a řekli: »Pane, jsou plné až
po okraj.« »Doneste z nich pánovi v čele stolu,« řekl. Učinili tak, pán ochutnal a hle,
bylo to víno, a sice to nejlepší. A bylo ho dost pro celou hostinu a možná ještě zůstalo
mladým lidem do jejich domácnosti.
A to vše, jak vidíte, vzešlo z toho, že sluhové uposlechli radu blahoslavené Panny
a učinili, co jim řekla. Kdyby tu dnes byla mezi námi, dala by každému z nás stejnou
radu: »Udělejte, cokoli vám nařídí.« A má k tomu dobrý důvod, neboť dobře ví, že
v jeho srdci není nic než láska k nám, z jeho úst vychází jenom moudrost. A nyní vám
povím něco z toho, co on nám říká.“ A kazatel krátce, avšak s důrazem vysvětlil bránu
k životu, jak je úzká a jak je nutné se jí prodrat, stále se opíraje o radu Panny: „Udělejte,
cokoli vám nařídí.“
„Ale ne,“ řekl potom, „ne, přes všechnu lásku a úctu, které chováte k blahoslavené
Panně, nechcete uposlechnout její rady, ale ochotně nasloucháte opilému učiteli, který
vás láká do hospody a vtlouká vám do hlavy neplechy a zlo.“ Zde ho přerušil hlas, který
zvolal: „Má pravdu! Má pravdu! Jestliže jste po celý život lhal, co teď říkáte, je pravda.“
A tak mohl kazatel dokončit svou řeč s nemalým výsledkem.
Jednoho dne, když cestoval po severním Irsku na koni, zaslechl hlasy vesele zpívajících
mladých dívek a otevřenými vraty u silnice spatřil v domě skupinu zaměstnanou vochlo
váním lnu. Ouseley rychle sesedl s koně, vstoupil do domu, smekl klobouk a řekl:
„Bůh vás požehnej, děti.“
„Také vás, pane,“ zněla přívětivá odpověď.
„Co to tady děláte?“
„Vochlujeme len, pane.“
„Vochlujete len! K čemu to je?“
„Což nevíte, pane, co to je len? Je to to, z čeho je vaše košile.“
„Moje košile! Jak je to možné?“
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„Což nevidíte, pane,“ pravila jedna z dívek a zvedla hrst lnu a ukázala Ouseleyovi
vlákna. „To spřádáme na přízi a tkalci z příze dělají látku, ze které je vyrobena vaše
košile.“
„Rozumím,“ řekl Ouseley, „děkuji vám, má milá. A co je to, co leží na zemi kolem?“
a ukázal na hromadu odpadu, který se kupil u nohou každé dělnice.
„To je odpad, pane.“
„Odpad, má drahá! A co s tím uděláte?“
„Co z toho uděláme, pane?“ a děvčata se uchichtávala. „Nikdo z něj nemůže nic
udělat.“
„A nebyl před chvilkou ještě součástí lnu?“ zeptal se.
„Ovšem, pane, ale teď to není k ničemu, jenom na spálení, a ještě to špatně hoří.“
„Rozumím, rozumím,“ řekl kazatel a potom pokračoval velice vážně: „Drahé děti,
a tak jednou přijde Pán Ježíš Kristus se svými svatými anděly“ – a zde se všechny hlavy
sklonily – „a shromáždí všechno, co je dobré, každého, kdo je připraven vstoupit do jeho
Království, a vezme je k sobě. A ostatní uvrhne do ohně neuhasitelného.“
„Pán nás ochraň!“ ozývalo se šeptem kolem.
„Amen!“ řekl kazatel. „Modleme se.“
Všichni ihned poklekli, když se Ouseley ve vřelé modlitbě přimlouval za spásu mladých
dělnic. Pak povstal, požehnal jim ve jménu Páně, vystoupil na koně a jel dál, zanechávaje
je v nejistotě, zda to nebyl anděl, kdo je navštívil.
Jednoho pěkného letního dne uviděl Ouseley několik mužů, jak řežou rašelinu. Řekl:
„Co to děláte, hoši?“
„Řežeme rašelinu, pane,“ odpověděli.
„V tom pěkném počasí ji však nepotřebujete?“
„Ne, pane, nepotřebujeme ji teď, ale budeme ji potřebovat v chladných zimních dnech
a dlouhých nocích.“
„A nestačilo by, abyste ji řezali, až ji budete potřebovat a zima vás vyžene?“
„Potom, pane, už bude pozdě.“ Jistě vidíme, že tak připravoval text a když toho dosáhl,
začal s kázáním.
Když kázal v malých městech, vybíral si hodinu, kdy se dělníci procházeli před večeří.
Postavil se pod strom, kde pokud možno byly lavičky, a začínal zpívat smutný nápěv
„Molly Ashore“ k irské nebo anglické písni. Ve větších městech naproti tomu zůstával
v sedle, postavil se před výkladní skříň, nejlépe před lékárnu, a to před takovou, která
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patřila římskému katolíkovi, neboť obě tyto okolnosti zabraňovaly tomu, aby dav začal
házet kamení. V okresních městech se snažil být přítomen v době zasedání soudu. Jeho
jméno bylo tak známé, že se právníci, soudci, porotci, zemani a nižší úředníci sbíhali
na shromáždění pod širým nebem. Shromáždění v polích, někdy u stodol a příležitostně
na trávníku u některého panského domu a patřily k jeho nejoblíbenějším místům ke
kázání.
Tak pracoval po čtyřicet let a ve vysokém věku najdeme v jeho deníku zápisy jako
je tento: „Od neděle 27. srpna ráno až do čtvrtka 21. září ráno mi Pán dal sílu kázat
čtyřiapadesátkrát uvnitř a pod širým nebem – krátce před mým sedmdesátým sedmým
rokem.“
Během své poslední nemoci velmi trpěl a volával: „Otče můj, Otče můj, pomoz svému
trpícímu dítěti. Tvá vůle se staň, můj Otče, Bože.“ Když se ho synovec zeptal: „Co soudíš
o evangeliu, které jsi po celý život kázal?“ odpověděl: „Je to světlo, život a pokoj.“
Asi tři hodiny před smrtí požádal synovce, aby přečetl čtrnáctou kapitolu Janova
evangelia. Mluvil o následování a jednotě s Kristem a k důrazu této kapitoly na přebý
vání Ducha svatého řekl: „Nebojím se smrti. Boží Duch mne podpírá. Boží Duch je má
záštita.“ To byla zřejmě poslední slova, která pronesl. Brzy nato vstoupil do věčného
světla. O několik dnů později byla stará metodistická kaple ve Whitefriars Street svědkem
neobvyklé slavnostní události a potom stáli muži se srdcem plným žalu kolem hrobu
v Mount Jerome a odevzdali zemi pozemské ostatky jednoho z nejlepších synů Irska.
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