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Wawrzyniec Markowski  

Jan i Karol Wesleyowie - ojcowie metodyzmu 

Druga połowa XVIII w. w Anglii kojarzy się przede wszystkim 
z ogromnymi przemianami społecznymi, związanymi z rewolucją przemys-

łową. Jednak ten okres to nie tylko czas gwałtownego rozwoju przemysłu, 
nie tylko czas boomu demograficznego1, ale również czas narodzin nowego 
ruchu religijnego. 

Ruch przebudzeniowy, który pojawił się na widowni dziejów chrześci-
jaństwa pod koniec lat trzydziestych XVIII w., zwany metodyzmem, nie był 
w zamierzeniu organizatorów ruchem teologicznym. Nie wprowadzał też ja-

kiegoś nowego nauczania czy doktryny kościelnej. Solidnie oparty o teologię an-

glikańską nawiązywał, podobnie jak czynili to Reformatorzy, do typu chrześcijaństwa 
pierwotnego wyrażonego w zwiastowaniu nowotestamentowym. [...] Metodyzm przypomi-

nał i starał się wcielić w życie te prawdy chrześcijaństwa, które mówią o konieczności pro-
wadzenia czystego, Bogu podobającego się życia. W tym też znaczeniu był bardziej prag-
matycznym ruchem etycznym niż nowym akademickim ruchem teologicznym. Gdyby szu-

kać dziś odpowiednika tego rodzaju teologizowania, to można by je znaleźć w różnego ro-
dzaju teologiach wyzwolenia2. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie 
osób, którym metodyzm zawdzięcza swoje powstanie i oblicze teologiczne. 

Narodziny ruchu metodystycznego są nierozerwalnie związane z dwoma 

braćmi Wesleyami – Janem i Karolem – synami ubogiego proboszcza anglikań-

skiej parafii w Epworth3. Ich życie, mimo wspólnego dzieła, toczyło się różnymi 
torami.  

                                                 

1 Ówczesna Anglia należała do najgęściej zaludnionych krajów Europy – ok. 56 osób na jeden 
kilometr kwadratowy. 

2 E. Puślecki, Powracająca fala. Działalność Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego w Polsce 

w latach 1920-1924. Studium historyczno-teologiczne, Warszawa 2001, s. 47-48. 
3 Epworth jest niewielkim miastem na śródlądowej wyspie Axholme w dystrykcie North Lin-

colnshire, w hrabstwie ceremonialnym Lincolnshire w Anglii. Wyspa zyskała swoją nazwę po 
osuszeniu gruntu przez holenderskiego inżyniera Sir Corneliusa Vermuydena (1627-1629). 
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Bracia z Epworth różnili się znacznie. Karol zwykle pierwszy czegoś do-

świadczał (np. nawrócenia) czy rozpoczynał jakąś pracę (np. „Klub Świę-

tych”), natomiast Jan później, lecz jakby z większym zaangażowaniem. 
Zwłaszcza w pracy był bardziej radykalny od Karola. Ten zaś niechętnym 
okiem spoglądał na poczynania Jana, które, jego zdaniem, mogły doprowa-

dzić do usamodzielnienia się metodystów i zerwania z Kościołem Anglikań-

skim. Karol bowiem przez całe życie pozostał przy wizji metodyzmu jako ru-

chu ożywiającego chrześcijaństwo angielskie jego epoki, natomiast Jan – czę-

sto wbrew własnej woli – był zmuszony podejmować decyzje, które 
w praktyce kładły podwaliny pod nową chrześcijańską strukturę: Kościół 

Metodystyczny. Obaj bracia byli wszechstronnie uzdolnieni i nie stronili od 

pióra. O ile jednak Karol swe pasje twórcze realizował głównie poprzez po-

ezję, o tyle Jan posługiwał się raczej prozą. Szeroki zakres zainteresowań Jana 
zaowocował ogromną liczbą pism dotyczących dziedzin nieraz tak od siebie 
odległych, jak medycyna i historia czy fizyka i teologia. W swych kazaniach 

starał się odpowiedzieć na pytania nurtujące chrześcijan w XVIII-wiecznej 

Anglii, polemizował z istniejącymi wówczas różnymi poglądami w teologii, 

które z jego punktu widzenia były niezgodne z Pismem Świętym. Szczególne 

                                                                                                                         

Epworth leży w odległości 37 km na północny zachód od Lincoln.  

Jan Wesley Karol Wesley 
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miejsce w dorobku Jana Wesleya zajmują jego Kazania, w których, dzięki do-

skonałej znajomości Biblii, potrafił płynnie przechodzić od własnych słów 
do cytatów z Pisma Świętego i ponownie do własnych sformułowań. Czyta-

jąc Kazania, ma się przed oczyma jednolity tekst i chociaż są napisane języ-

kiem charakterystycznym dla XVIII w., można łatwo zrozumieć, co ojciec 
metodyzmu chciał w nich powiedzieć, nie straciły teolgicznej aktualności 
i cieszą się wciąż dużym zainteresowaniem. Publikując wygłaszane wcześniej 
kazania, Jan Wesley chciał, aby ich przesłanie było zrozumiałe dla każdego 
czytelnika, toteż we wstępie napisał, że jego celem jest prosta prawda dla zwykłych 
ludzi4.  

Dzieciństwo i rodzina 

Obaj bracia przyszli na świat w Epworth, w rodzinie Samuela Wesleya 
i jego żony Zuzanny z domu Annesley. Samuel, absolwent Uniwersytetu 

w Oxfordzie, był proboszczem anglikańskiej parafii w Epworth, którą objął 
w 1696 r. Służba ta nie była łatwa, zresztą w dużej mierze z winy samego 
Samuela. Tak pisał o tym znakomity polski teolog ewangelicki, prof. Witold 

Benedyktowicz: [...]Odwadze brakło rozwagi, porywom ducha towarzyszyła niestałość, 
gorliwość graniczyła z gwałtownością, hojność szła w parze z marnotrawstwem, przywią-

zanie do Kościoła z bigoterią. [...] Przy takich cechach nietrudno było o nieporozumienia 
z otoczeniem5. Toteż życie w Epworth obfitowało w konflikty z parafianami6. 

[...]Jednakże na tle kryzysu kadr duchownych, jaki w tym czasie panował w Anglii, ple-
ban z Epworth prezentował się dość korzystnie7. Cytowany autor przywołuje w tym 
kontekście ironiczną uwagę Woltera: Księża chodzą czasami do szynkowni, ponie-
waż im tego zwyczaj pozwala; a chociaż się tam upijają, dzieje się to poważnie i bez zgor-
szenia8.  

W sytuacji, kiedy ojciec był obdarzony niemałą zdolnością do genero-

wania przeróżnych problemów, ostoją rodziny stała się matka, Zuzanna 
(z domu Annesley), którą Samuel poślubił 11 listopada 1688 r. Samuel miał 

                                                 

4 J. Wesley, Poucz mnie o tym, czego nie wiem. Zbiór kazań, Warszawa 2001, s. 5. 
5 W związku z tym Samuel Wesley dwukrotnie trafiał do więzienia, a powodem do uwięzienia 

go były długi, których nie mógł na czas uregulować. 
6 W. Benedyktowicz, Bracia z Epworth, Warszawa 1971, s. 28-29. 
7 Tamże, s. 23-24. 
8 W. Benedyktowicz, dz. cyt., s. 25. Cytat za: Listy Woltera o Angielczykach z Francuzkiego Tłomaczo-

ne. Przez S… K… Roku 1793. 
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wówczas 26 lat, a Zuzanna – 199. Była ona (dwudziestym piątym dzieckiem) 
córką doktora Samuela Annesleya – jednego z wybitniejszych teologów pury-

tańskich tamtej epoki. Podobnie jak jej mąż – również mający purytańskie 
korzenie – wkraczając w dorosłość, porzuciła purytanizm i wstąpiła do Ko-

ścioła Anglikańskiego. W. Benedyktowicz określił Zuzannę jako kobietę 
o silnej osobowości, pobożną, zrównoważoną i obowiązkową. Zwrócił też 
uwagę na inne jej walory: była osobą godną zaufania, kochającą i kochaną 
matką oraz, jak na ówczesne czasy, kobietą dobrze wykształconą10. 

Zuzanna dziewiętnaście razy została matką, jednak dziewięcioro jej dzie-

ci wcześnie umarło. Dorosłego wieku dożyli trzej synowie – pierworodny 

Samuel oraz Jan i Karol, a także siedem córek – Emilia, Zuzanna, Maria, Me-

hetabel, Anna, Marta i Kezia. 

Jan Wesley przyszedł na świat 17 czerwca 1703 r. jako piętnaste dziecko 
Samuela i Zuzanny, a jego młodszy brat Karol był osiemnastym dzieckiem 
i urodził się 18 grudnia 1707 r. O dwójce dzieci, które urodziły się pomiędzy 
Janem i Karolem (w latach 1704 i 1705) niewiele wiadomo – najprawdopo-

dobniej zmarły wkrótce po narodzinach11. 

Lata dzieciństwa Jan i Karol spędzili w rodzinnym domu pod czujnym 
okiem matki. Zuzanna Wesley była ich pierwszą wychowawczynią i nauczy-

cielką – od piątego roku życia uczyła dzieci czytania, a podręcznikiem, 

z którego korzystała, była… Biblia. Wychowanie, które odebrali od matki, 
miało wielki wpływ na ich dalsze życie. Chociaż surowe, było jednak wła-

ściwe, a przez dzieci dobrze po latach wspominane. Bardzo często też Jan 
(a z pewnością i Karol) wracał do matki i zasięgał jej rad, niekiedy nawet 

w poważnych problemach teologicznych. 
Również domowe nabożeństwa, prowadzone przez Zuzannę Wesley, 

wywarły wielki wpływ na wychowanie dzieci, a Janowi bardzo przydały się 
w jego późniejszej działalności, dając mu gotowy i wypróbowany model zebrań bu-

dujących. 
Oto, co sama Zuzanna Wesley pisała o sobie i o swych metodach wycho-

wawczych w liście do męża (podczas jego dłuższej nieobecności, spowodowanej 
najprawdopodobniej pobytem w więzieniu): Jestem kobietą, ale także panią dużej ro-

                                                 

9 B. Whitaker, Susanna Wesley, http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~gentutor/ 

susanna.html (dostęp z dnia 17.08.2013). 
10 W. Benedyktowicz, dz. cyt., s. 33-34 i 36. 
11 Ancestors of  Rev. John Wesley, http://regan.org/genealogy/famous/wesley-john/wesleyj-

0001.htm (dostęp z dnia 18.09.2012). 
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dziny. I choć odpowiedzialność głowy rodziny za dusze jej członków spoczywa na tobie, to jed-

nak podczas twej długiej nieobecności nie mogę nie patrzeć na każdą duszę zostawioną pod mo-

ją opieką jak na talent powierzony mi w zaufaniu. Nie jestem mężczyzną ani pastorem, ale 

jako matka i pani rodziny czuję, że powinnam zrobić jeszcze więcej, niż dotąd zrobiłam. Po-
stanowiłam zacząć od własnych dzieci, co do których zastosowałam następującą metodę: wyko-
rzystuję taki czas, jaki mogę oszczędzić każdej nocy, żeby dyskutować z każdym dzieckiem 
z osobna. W poniedziałek rozmawiam z Molly, we wtorek z Hetty, w środę z Nancy, 
w czwartek z Janem, w piątek z Patty, w sobotę z Karolem12. 

Niezwykły wpływ wywarł na Jana pożar plebanii w Epworth, który zda-

rzył się 9 lutego 1709 r. około północy. Rodzice, obudzeni krzykiem przera-

żonych dzieci, wynieśli je z rozszalałego pożaru. W zamieszaniu zapomniano 

o Janie. Samuel, zauważywszy brak syna, próbował wrócić po niego, jednakże 
było to już niemożliwe, więc zaczął się gorliwie modlić i polecać go Bożej 
Opatrzności. W tym czasie chłopiec próbował wydostać się przez okno. Przy 
pomocy obecnych osób wyratowany został w ostatniej chwili, gdy zapadał się 
już dach domu13. Ocalonymi z pożaru dziećmi państwa Wesleyów były: Emi-
lia (1692-1771), Zuzanna (1695-1764), Maria (1696-1734), Mehetabel (1697-

1750), Anna (1702-1742?), Jan (1703-1791) Marta (1706-1791) i Karol (1707-

1778)14. 

Jan Wesley w ciągu całego życia zachował wspomnienie tego przedziw-

nego wybawienia z płomieni. Jeden ze swych portretów kazał opatrzyć wize-

runkiem płonącego domu i napisem: Czyż nie jest to głownia, wyrwana z ognia? – 

będącym nieznacznie sparafrazowanym tekstem zaczerpniętym z Księgi Za-

chariasza (Za 3, 2)15. Karol – był w chwili pożaru zbyt mały, aby go zapamię-

tać, choć zapewne historię tę znał dobrze z opowiadań swoich bliskich. 

Szkoła i uniwersytet 
Po zakończeniu domowej edukacji, w 1713 r. Jan Wesley podjął naukę 

w londyńskiej szkole Charterhouse16. Był chłopcem rozważnym, cierpliwym, 

                                                 

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Susanna_Wesley (dostęp z dnia 20.10.2013). 
13 M. Lelièvre, Jan Wesley. Jego życie i dzieło, Warszawa 1931, s. 42-43. 
14 M. E. Brose, Charles Wesley. Zpĕvák metodismu, Praga 2002, s. 9-10. 
15 Tekst ten odnosi się do Jerozolimy i w przekładzie Biblii Warszawskiej brzmi następująco: 

Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeru-

zalem! Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia?. 
16 Charterhouse School została ufundowana w 1611 r. przez Thomasa Suttona (1532-1611), 

który dorobił się fortuny dzięki odkryciu złóż węgla na dzierżawionym przez niego terenie 
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wytrwałym i odpowiedzialnym17. Te cechy charakteru, zaprawione z serca 

płynącą pobożnością (która jednak w niektórych momentach przygasała), 
towarzyszyły Janowi do końca życia. 

Wyjazd z rodzinnego domu do Charterhouse School był dla Jana We-

sleya rzuceniem go na głęboką wodę. Chłopiec znalazł się w nowym, obcym 
dla siebie środowisku, gdzie często padał ofiarą kolegów, którzy nie szczędzili 
mu przezwisk, a często i kuksańców. Znosił to jednak bardzo spokojnie, nie 
odpłacając tym samym, ale jego pobożność przygasła nieco, aby na nowo za-

płonąć w czasach uniwersyteckich. Luke Tyerman napisał w dosadny sposób, 
że poszedł do tej szkoły jako święty, ale tam zaczął zaniedbywać swe religijne 
obowiązki i zakończył naukę jako grzesznik18. Po latach Jan ocenił bardzo su-

rowo swoje postępowanie w okresie szkolnym stwierdzając, że wprawdzie 
modlił się i czytał Biblię, ale nie szły za tym czyny19.  

Karol był mniej wybitnym i oryginalnym od brata. Jego charakter nie był 
taki „poprawny” jak Jana, ale za to był arcywzorem dobrych manier i ułożenia20. 

Doskonałe wychowanie chłopca zwróciło na niego uwagę bogatego szlach-

cica, Garreta Wellesleya, który – będąc bezpotomnym – wyraził chęć adop-

towania Karola Wesleya. Ojciec nie był temu pomysłowi przeciwny, jednak 
sam Karol odmówił i Garret Wellesley adoptował innego chłopca – swego 

dalszego krewnego Ryszarda Colleya, który wraz z nazwiskiem odziedziczył 
jego fortunę, a w 1747 r. otrzymał tytuł hrabiego Mornington. Jako cieka-

wostkę warto dodać, że wnuk przybranego syna Wellesleya, książę Welling-

ton, zapisał się w historii jako zwycięzca spod Waterloo21. 

Karol podjął naukę w szkole w Westminsterze. Wstąpienie do tej szkoły 
było dla niego stosunkowo „miękkim lądowaniem”, bowiem jednym 

                                                                                                                         

w pobliżu Newcastle-on-Tyne. Pierwotnie oprócz kaplicy i szkoły znajdował się tam również 
szpital, stąd początkowo używano nazwy „The Hospital of  King James and Thomas Sutton 
in Charterhouse”. Charterhouse School funkcjonuje do dziś (w 1872 r. ówczesny dyrektor 
szkoły, ks. Haig Brown, przeniósł ją do Godalming w Surrey) i jest uważana za jedną z najlep-

szych na terenie Wielkiej Brytanii. 
17 W. Benedyktowicz, dz. cyt., s. 46. 
18 L. Tyerman, The life and times of  the Rev. John Wesley, M. A., founder of  the Methodists, vol. 1, 

Londyn 1876, s. 22. 
19 W. H. Guiton, Jan Wesley. Życie i dzieło, Gliwice – Warszawa 1987, s. 10. 
20 W. Benedyktowicz, dz. cyt., s. 48. 
21 Tamże. 
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z nauczycieli był tam jego starszy brat Samuel (urodzony 10 lutego 1690 lub 

1691 r.22), który zaopiekował się nim. 
Jan Wesley, po ukończeniu nauki w Charterhouse School, został 

w czerwcu 1720 r. skierowany przez dyrektora tejże szkoły, Thomasa Wal-
kera23, do Christ Church College w Oxfordzie, gdzie studiował przedmioty 
klasyczne oraz logikę. Zasmakował też w „studenckim życiu” i niewiele cza-

su, zwłaszcza w początkowym okresie studiów, poświęcał na naukę. Ponad 

nią przedkładał przesiadywanie w kawiarniach, grę w karty, polowania i pie-

sze wycieczki w górę rzeki. Jednak, jeśli już się uczył, to robił to pilnie 
i systematycznie. Praktyki religijne spełniał regularnie, ale bez entuzjazmu. 
W Oksfordzie zaczął prowadzić dziennik, w którym zdarzało mu się wpisy-

wać również różne zakodowane informacje m.in. na temat konfliktów 
z Karolem (w pełni odczytano te fragmenty dopiero w 1972 r.!). 

Po uzyskaniu stopnia bakałarza (Bachelor of Arts) Jan Wesley przyjął 
w dniu 19 września 1725 r. z rąk Biskupa Oxfordu – Johna Pottera (1674-

10.10.1747) – ordynację na diakona w Christ Church Cathedral. W marcu 

1726 r. otrzymał stanowisko Fellowa Lincoln College, które zobowiązywało go 
do pracy naukowej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych – z logiki i greki. 

Stopień naukowy magistra sztuk wyzwolonych uzyskał 14 lutego 1727 r. na 

podstawie trzech rozpraw24: Anima brutorum, De Julio Caesare i De Amore Dei. 

W 1726 r., w Christ Chuch College rozpoczął studia brat Jana, Karol 
Wesley. Według Matthieu Lelièvre’a, na początku zasmakował w urokach 
„życia studenckiego” i napomnienia starszego brata przyjmował niechętnie. 

Jednak szybko zmienił i swoje postępowanie, i towarzystwo25. 

Wikariat Jana Wesleya w parafii ojca  

i powrót na uniwersytet. Klub Świętych 

Choroba ojca spowodowała, że Jan Wesley na dwa lata – od sierpnia 

1727 do listopada 1729 r. – porzucił pracę akademicką i udał się do Epworth, 
aby pełnić tam obowiązki wikariusza. 22 września 1728 r. w Oxfordzie przy-

                                                 

22 Zamieszanie związane z datą swoich urodzin wprowadził sam Samuel Wesley, który raz 

twierdził, że w 1711 r. miał 18 lat, a innym razem w liście napisał, że urodził się w 1690 r... 
Z inskrypcji na jego grobowcu wynika, że urodził się w 1691 r. 

23 Thomas Walker był dyrektorem Charterhouse School w latach 1679-1728. 
24 L. Tyerman, dz. cyt., s. 54 i W. Benedyktowicz, dz. cyt., s. 57. 
25 M. Lelièvre, dz. cyt., s. 59. 
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jął drugie święcenia, ponownie z rąk biskupa Pottera26. Niewiele wiadomo 

o tym okresie życia Jana Wesleya, poza tym, że bardzo dokładnie wypełniał 
swoje obowiązki. Jednak brak doświadczenia wiary był powodem, jak sam 
stwierdził, braku rezultatów w pracy duszpasterskiej27. 

W tym czasie Jan Wesley opiekował się również wiejską społecznością 
we wsi Wroote. Było to szczególne doświadczenie dla młodego i znakomicie, 

jak na swoje czasy, wykształconego księdza. Jak pisał jego biograf, Luke Ty-

erman: Kościołem był mały, murowany budynek, a liczba mieszkańców jeszcze w 1821 
roku nie przekraczała trzystu osób28. Siostra Jana, Mehetabel, tak opisywała 
mieszkańców Wroote w liście do siostry Emilii: [...] nudni jak osły urodzone na 
stercie gnoju, [...] pozbawieni mądrości, dowcipu i wdzięku, [...] z głowami nieczułymi jak 
kamienie29. 

Z tego zapewne niezbyt ciekawego dla Jana Wesleya środowiska wyr-

wało go wezwanie rektora Lincoln College, który nakazał mu powrót na 
uczelnię. Wesley podjął tam obowiązki nauczyciela, tutora, greckiego No-

wego Testamentu i miał pełnić je przez najbliższych sześć lat. Młody tutor 
od razu rzucił się w wir życia towarzyskiego Oxfordu. Jednak wkrótce zaczął 
też głębiej myśleć o religii i w związku z tym wiele godzin spędzał na lekturze 
w Bodleian Library30, odkrywając nowe wątki myśli chrześcijańskiej. Rychło 
też przyłączył się do grupy, której spotkania nieco wcześniej zainicjował jego 

brat Karol, a która zdążyła już dorobić się w uczelnianym światku ironicz-

nego określenia „Klub Świętych”.  
Jan Wesley tak pisał o jego początkach: W listopadzie 1729 czterech młodych 

dżentelmenów z Oxfordu – pan Jan Wesley, Fellow Lincoln College, pan Karol Wesley, 

student Christ Church [College]; pan [William] Morgan, student31 Christ Church 

[College]; i pan [Robert] Kirkham z Merton College – zaczęło spędzać razem kilka 
wieczorów w tygodniu, czytając głównie Grecki [Nowy] Testament32. 

                                                 

26 Tamże, s. 53. 
27 Tamże, s. 53-54. 
28 L. Tyerman, dz. cyt., s. 57-58. 
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Wroot (dostęp z dnia 17.10.2013). 
30 Bodleian Library – założona w 1602 roku jedna z najstarszych bibliotek europejskich; głów-

na biblioteka Uniwersytetu Oksfordzkiego. W Wielkiej Brytanii pod względem wielkości księ-
gozbioru Bodleian Library ustępuje jedynie British Library. Biblioteka Bodleian od 1610 r. 

otrzymuje egzemplarz każdej książki opublikowanej w Wielkiej Brytanii. 
31 Użyte w tym miejscu w oryginale słowo „commoner” oznacza studenta bez stypendium. 
32 L. Tyerman, The Oxford Methodists: Memories of  the Rev. Messrs. Clayton, Ingham, Gambold, Hervey, 

and Broughton, with bibliographical notices of  others, Londyn 1873, s. 1. 
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Było to swoiste novum w środowisku studentów, którzy z reguły prefe-

rowali zupełnie inne formy spędzania wolnego czasu. Mimo to – a może 
właśnie dlatego – „Klub Świętych” zaczął szybko się rozrastać i wkrótce 
w jego skład wchodzili przedstawiciele niemal wszystkich oxfordzkich Col-

lege’ów – i to nie tylko studenci, ale również profesorowie. Oprócz wspól-
nego czytania Pisma Świętego, członkowie „Klubu Świętych” rygorystycznie 

przestrzegali obowiązków nakładanych przez Kościół (udział w Komunii, 

posty itp.), a także spełniali dobre uczynki, zwłaszcza poprzez pomoc bied-

nym, odwiedzanie więźniów i wygłaszanie kazań w więzieniach33. W związku 
z metodycznym wypełnianiem kościelnych nakazów i rygorystycznym po-

rządkiem w życiu osobistym (każda godzina dnia powinna być odpowiednio 

wykorzystana!), w 1732 r. członków „Klubu” zaczęto nazywać „metody-

stami”.  
 Już wcześniej miano „metodysty” przylgnęło do Karola Wesleya, który 

będąc fellowem Christ Chuch College, wyróżniał się skrupulatnością, bo-

wiem pierwotnie określenie to nie miało odcienia religijnego i oznaczało po prostu kogoś, 
kto postępuje w sposób metodyczny34. 

 Również Jan Wesley był zwolennikiem metodycznej pracy – nie tylko 

religijnej, ale również naukowej. Tak pisał w sierpniu 1731 r. do jednego ze 
swych uczniów: Nie masz pewności, czy pozostaje ci jeszcze jeden dzień życia, byłoby 
więc nierozwagą stracić bodaj jedną minutę. Najkrótsza droga do zdobycia wiedzy wydaje 
mi się następująca: 1) określ cel, który zamierzasz osiągnąć; 2) czytaj tylko te książki, 
które w ten lub inny sposób prowadzą do tego celu; 3) spośród dobrych książek wybieraj 
najlepsze; 4) podejmij studia nowego dzieła nie wcześniej, aż zakończysz poprzednie; 5) 
czytaj w takim porządku, by czytanie dzisiejsze posłużyło do wyjaśnienia i utwierdzenia 

tego, co wczoraj przeczytałeś35. 

Jak widać, zalecenia te do dziś nie straciły swojej aktualności… 

Misja w Georgii 

Rok 1735 przyniósł gwałtowne zmiany w życiu braci Wesleyów. Naj-
pierw, 25 kwietnia, umarł ich ojciec – Samuel, który, mimo wielu niezaprze-

czalnych wad, był dla Jana i Karola pierwszym wzorem. 

                                                 

33 M. Lelièvre, dz. cyt., s. 62. 
34 W. Benedyktowicz, dz. cyt., s. 58. 
35 M. Lelièvre, dz. cyt., s. 61-62. 
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Jeszcze większa zmiana nastąpiła pod koniec roku – 14 października 
bracia, na pokładzie dowodzonego przez kapitana Josepha Cornisha dwustu-

dwudziestotonowego statku „The Simmonds”, wyruszyli z Gravesend do 

Nowego Świata. Podróż ta była odpowiedzią na zaproszenie, wystosowane 

do Jana i Karola przez generała Jamesa Edwarda Oglethorpe’a (22.12.1696-

30.06.1785), gubernatora nowej, utworzonej 9 czerwca 1732 r.36, kolonii bry-

tyjskiej w Ameryce – Georgii (położonej pomiędzy Południową Karoliną 
i Florydą). Oglethorpe chciał, aby Jan zajął się życiem religijnym kolonistów, 
natomiast Karol miał być sekretarzem gubernatora. Braciom Wesleyom to-

warzyszyli w drodze dwaj przyjaciele. Tak opisał w swym dzienniku początek 

wyprawy i towarzyszy podróży Jan Wesley: 
Wtorek, 14 października 1735 r. 
Około dziewiątej rano pan Benjamin Ingham37 z Queen’s College w Oxfordzie; pan 

Karol Delamotte38, syn handlującego cukrem kupca z Londynu, w wieku dwudziestu jeden 
lat (który zaoferował się kilka dni wcześniej i pokazał poważne pragnienie znoszenia na-

szego towarzystwa); mój brat Karol Wesley i ja wzięliśmy łódź do Gravesend aby tam za-

okrętować się do Georgii39. 

„The Simmonds” dotarł do celu 5 lutego 1736 r. Długi okres pomiędzy 
datą wypłynięcia z Gravesend i dotarcia do celu podróży nie oznacza, że sta-

tek przez cały czas był na morzu – Zanim przepłynął Atlantyk, zatrzymywał 
się jeszcze, między innymi czekając na eskortę. Statek Wesleyów miał bo-

wiem pokonać ocean w konwoju – jego towarzyszem podróży był dowo-

dzony przez kapitana Johna Thomasa „London Merchant” (podobnej wiel-
kości jak „The Simmonds”) a eskortę stanowił sloop „Hawk” (uzbrojony 
w 12 dział – osiem czterofuntowych oraz cztery półfuntowe), dowodzony 
przez kapitana Jamesa Gascoigne’a40. 

Podczas podróży Wesleyowie poznali grupę Braci Morawskich, których 
całkowity spokój i pełna ufności wiara, okazana podczas potężnego sztormu 

                                                 

36 Tego dnia król Jerzy II zatwierdził przywilej założenia nowej kolonii. 
37 Benjamin Ingham (ur. 11 czerwca 1712 r., zm. w 1772 r.) był jednym z członków „Klubu 

Świętych”. 
38 Charles Delamotte (ur. ok. 1714 r., zm. w 1786 r.) na skutek wyjazdu do Georgii bez zgody 

ojca został przez niego wydziedziczony. 
39 The journal of  the Rev. John Wesley, A.M., sometime Fellow of  Lincoln College, Oxford, vol.1, Nowy 

Jork – Cincinnati 1909, s. 106-107. 
40 http://wesley.nnu.edu/?id=88 (dostęp z dnia 17.10.2013), http://threedecks.org/-

index.php?display_type=show_ship&id=4647 (dostęp z dnia 17.10.2013) i http://three-

decks.org/index.php?display_type=show_crewman&id=7009 (dostęp z dnia 17.10.2013). 
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wywarła na Janie i Karolu ogromne wrażenie. Szukali oni później towarzy-

stwa Braci i na swój sposób byli zafascynowani ich prostymi, ale pełnymi 
chrześcijańskiego ducha nabożeństwami, jakże odmiennymi od nabożeństw 
anglikańskiego High Church. 

Po przybyciu do Georgii Wesleyowie od razu rzucili się w wir pracy. 
Jednak już wkrótce pojawiły się problemy – Jan, który marzył o tym, by na-

wracać Indian, praktycznie nie miał na to czasu. Pracował w parafii Kościoła 
anglikańskiego, której jednym z zadań (wprawdzie ubocznym, ale bardzo 
ważnym) była integracja kolonistów różniących się i tradycjami, i wyznaniem, 
i narodowością. Jednak jego rygoryzm religijny i brak uznania dla odmien-

nych zwyczajów prowadziły do różnego rodzaju napięć. Tak pisał o tym 
W. Benedyktowicz: Gdyby Wesley miał w tym czasie więcej ducha ekumenicznego, 
gdyby szanując różnice i tradycje realizował na tym gruncie nadrzędną jedność i wspólnotę, 
to mógłby osiągnąć piękne wyniki i zaoszczędzić sobie wielu niepowodzeń i rozczarowań. 
Ale on w przedziwny sposób ulegał duchowi rytualizmu i sakramentalizmu oraz rygory-
stycznym przepisom kościelnoprawnym, przez co zasłużył sobie również na opinię bigota 

[...] zetknięcie się z prostotą i szczerą pobożnością Braci Morawskich [...] powinno było 
sprzyjać zmianie postawy, większej elastyczności, a także serdeczności uczuć. Tymczasem 
[jego] poczynania oddalały go coraz bardziej od parafian, aż na koniec doprowadziły do 
całkowitego rozbratu. Było to jednym z powodów opuszczenia przez Wesleya placówki na 
nowym lądzie41. 

Podobne rozczarowania przeżywał Karol Wesley, który został miano-

wany przez władze kolonii „sekretarzem do spraw Indian”. Musiał więc go-

dzić obowiązki osobistego sekretarza generała Oglethorpe’a, pastora w nowej 
osadzie o nazwie Frederica i wreszcie obowiązki sekretarza do spraw Indian. 
Te ostatnie były bardzo mgliście sformułowane – miał zająć się „lepszym 
uregulowaniem handlu z Indianami”42. Żadnych wytycznych, jak się do tego 
dzieła zabrać, nie otrzymał. Ponadto sam Karol Wesley był bardziej zaintere-

sowany nawracaniem Indian niż handlowaniem z nimi. Nie znosił również 
swojej pracy jako prywatnego sekretarza. W tydzień po przybyciu do Frede-

rica zapisał w swym dzienniku: Przez całą dobę byłem zajęty pisaniem listów dla pa-

na Oglethorpe’a. Za całą Georgię nie chciałbym spędzić kolejnych sześciu dni w ten sam 
sposób43. Natłok obowiązków, których często nie był w stanie pogodzić, po-

                                                 

41 W. Benedyktowicz, dz. cyt., s. 67-69. 
42 J. A. Sweet, Charles Wesley: Georgia’s First Secretary for Indian Affairs, „Methodist History Jour-

nal”, 01.07.2012, s. 214. 
43 Tamże, s. 219. 
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wodował coraz większe zniechęcenie, aż w końcu, 16 sierpnia 1736 r., Karol 
Wesley wyruszył w drogę powrotną do Anglii, dokąd dotarł 3 grudnia 
1736 r.44. 

Jan wytrzymał dłużej, ale w końcu wrócił do Anglii i on. Bezpośrednią 
przyczynę decyzji o powrocie do ojczyzny opisuje jego biograf, Matthieu Le-

lièvre: Młoda osoba, miss Hopkey, siostrzenica głównego urzędnika w Savannah, Tho-

masa Caustona45, zwróciła uwagę Wesleya, a to dzięki swym zaletom, tak iż powziął za-

miar poślubienia jej. Wszystko wróżyło pomyślny wynik tych zamiarów małżeńskich – 

tymczasem nagle nastąpiło zerwanie. [...] Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, zerwa-

nie nastąpiło równocześnie z obu stron. Pewnym jest jeno ten fakt, że miss Hopkey prędko 
się pocieszyła, zaślubiając już po upływie kilku dni Mr. [Williama] Williamsona, pod-

czas gdy Wesley przez długi czas nosił żałobę po swojej pierwszej, wiośnianej miłości. 
[...] Miłosna sprawa, w której Wesley postąpił zgodnie z honorem [...] stała się dlań 

źródłem wielu przykrości. Ściągnęła nieprzyjaźń dwóch ludzi, którzy posiadali możność 
zaszkodzenia mu: jednym z nich był Causton, wuj panny, drugim Williamson, konku-

rent przez nią przyjęty. Wszyscy ci, których jego zbytnia surowość lub wygórowana gorli-
wość źle usposobiły, przyłączyli się do jego przeciwników. Proces o zniesławienie został 
wytoczony pastorowi, od którego zażądano 25.000 franków odszkodowania za krzywdę 
wyrządzoną opinii pani Williamson przez usunięcie jej od Stołu Pańskiego. Wesley uznał 
fakt, zapewniając jednak, że główną przyczyną tego była odmowa ze strony młodej ko-

biety poddania się regułom dyscypliny Kościoła. Poza tym nie uznał wyroku wydanego 
w tej sprawie przez świecki sąd przysięgłych. [...] Wobec podniecenia umysłów – Wesley 

[...] od razu zrozumiał, iż działalność jego w Georgii jest skończona i że należy wracać do 
Anglii. [...] Tak zakończyła się porażką upokarzającą ta wyprawa misjonarska, przed-

sięwzięta pod dziwnie pomyślną wróżbą!46. 

Jan Wesley opuścił Savannah w dniu 27 listopada 1737 r. i dotarł do 
Anglii 1 lutego 1738 r. 

Nawrócenie 

Chociaż formalnie rzecz biorąc wyprawa do Georgii była dla obydwu 
braci Wesleyów – szczególnie zaś dla Jana – całkowitą porażką, to jednak 
właśnie przeżycia z nią związane stały się fundamentem ich późniejszego na-

                                                 

44 D. M. Jones, Charles Wesley. A Study, Londyn 1919, s. 59. 
45 W rzeczywistości Sophia Christiana Hopkey była siostrzenicą żony Thomasa Caustona. 
46 M. Lelièvre, dz. cyt., s. 83-85. 
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wrócenia, uświadamiając im, że dotychczasowa droga formalizmu religijnego 

i kościelnych rytuałów wiodła donikąd. 
Jan, rozważywszy stan swej duszy, pisał: Byłem w Ameryce, aby nawracać In-

dian, ale któż mnie nawróci? Któż wyzwoli mnie od mego złego i niewierzącego serca? Mo-

ja religia jest piękna jak lato. Mówię o niej, wierzę, o ile niebezpieczeństwo jest daleko. 

Jednak pozwólcie śmierci spojrzeć w moje oblicze, a duszę moją przejmuje trwoga. Nie mo-

gę powiedzieć, że śmierć jest zyskiem47. 

Pomny swoich pozytywnych doświadczeń z Braćmi Morawskimi, szukał 
ich towarzystwa również w Londynie, a rozmowy z pastorem tej wspólnoty, 

Piotrem Böhlerem, przygotowały go do przeżycia niezwykłego doświadcze-

nia, które sam nazywał później „niezwykłym rozgrzaniem serca”. To „nie-

zwykłe rozgrzanie serca” – nawrócenie – stało się udziałem Jana Wesleya 

w dniu 24 maja 1738 r. Jego bratu Karolowi dane było przeżyć nawrócenie 
o trzy dni wcześniej. W tym czasie chory Karol zamieszkał – za namową 
przyjaciół – u rzemieślnika nazwiskiem Bray i z nim to właśnie modlił się 
o dar wiary. Od tego czasu – napisał później – szukałem tego, by wielu przyjaciół 
przychodzących do mnie umocnić w podstawowej prawdzie zbawienia tylko przez wiarę, 
wiarę, która nie jest daremna i martwa, lecz która znajduje swój wyraz w miłości48.  

21 maja 1738 r., w pierwszy dzień Zielonych Świąt, po wizycie przyjaciół 
i Jana, Karol pozostał sam i modlił się. W jakiś czas później – zapadając w 
półsen – usłyszał przez drzwi następujące słowa: W imię Jezusa Nazareńskiego 
wstań i uwierz, a będziesz uzdrowiony z wszelkiej nędzy swojej. Słowa te wypowie-

działa siostra Braya i ten krótki moment wystarczył, by w duszy Karola na-

stąpiła przemiana – znalazł żywą społeczność z Chrystusem49. Trzy dni póź-

niej przybiegł do niego Jan ze słowem: „Wierzę!” na ustach. 
Jan Wesley tak wspominał dzień swego nawrócenia: Myślę, że było około 

piątej rano, kiedy otworzyłem Nowy Testament na następujących słowach: Τὰ μέγιστα 

ἡμῖν καὶ τίμια ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως50. 

Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się 
                                                 

47 The journal of  the Rev. John Wesley…, vol. 1, dz. cyt., s. 418. Stwierdzenie Wesleya: „Nie mogę 
powiedzieć, że śmierć jest zyskiem” nawiązuje do myśli św. Pawła, zawartej w Liście do Fili-
pian: „Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem” (Flp 1, 21). 

48 The Early Journal of  Charles Wesley, Londyn 1909, s. 143. 
49 W. Benedyktowicz, dz. cyt., s. 166-167. Por. The early journal…, dz. cyt., s. 146-149. 
50 Wesley w swoim dzienniku nieco skrócił ten werset biblijny. W oryginale brzmi on następują-

co: δι’ ὧν τὰ τίμια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ 

φύσεως. Por. http://www.academic-bible.com/online-bibles/novum-testamentum-graece-na-

28/read-the-bible-text/ (dostęp z dnia 12.11.2013). 
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uczestnikami Boskiej natury (2 P 1, 4). Jak tylko wyszedłem, otworzyłem go znowu na 

tych słowach: „Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego”51. Po południu namówiono mnie, 

abym poszedł do katedry św. Pawła. Wysłuchałem tam antyfony: „Z głębokości wołałem 
do Ciebie, o Panie: Panie, słuchaj mego głosu. O, niechaj twe uszy usłyszą wyraźnie głos 
mojej skargi. Jeśli Ty, Panie, będziesz radykalny w piętnowaniu tego, co uczyniono źle, 
o Panie, któż się ostoi? Ale z Tobą jest miłosierdzie, aby się Ciebie bano. O Izraelu, ufaj 
w Panu: z Panem jest miłosierdzie, w Nim jest całkowite odkupienie. On odkupi Izraela 
od wszystkich jego grzechów”52. 

Wieczorem tego dnia udałem się, bardzo niechętnie, do społeczności przy Aldersgate 

Street, gdzie ktoś odczytywał Przedmowę Lutra do Listu do Rzymian. Około kwadransa 

przed godziną dziewiątą, słuchając opisu zmiany, jakiej Bóg dokonuje w sercu przez wiarę 
w Jezusa Chrystusa, uczułem dziwne rozgrzanie serca. Uczułem, że położyłem mą ufność 
w Chrystusie, w Chrystusie jedynie – dla zbawienia; otrzymałem pewność, że On zabrał 
moje grzechy – nawet moje – i ocalił mnie od prawa grzechu i śmierci. […] Później złoży-

łem otwarcie wobec wszystkich obecnych świadectwo tego, co czułem53. 

Matthieu Lelièvre zwraca uwagę na tę szczególną okoliczność. Oto Jan 
Wesley słucha słów Marcina Lutra komentującego tekst św. Pawła: [...] światło 
zapaliło się w duszy Wesleya – jakby dla zaznaczenia, że źródłem przebudzenia XVIII 

wieku stanie się wiek apostolski i Reformacja. Miało ono wskrzesić te dwie epoki, nie tyl-
ko potwierdzeniem doktryny usprawiedliwienia przez wiarę, ale i przeżyciem osobistym tej 
łaski Boskiej przez ludzi, którzy podjęli się głosić ją innym. Wesley, zarówno jak Luter, 
a Luter – jak św. Paweł, mogli zawołać: Uwierzyłem – i dlatego mówiłem54. 

Podobieństwa i różnice między Janem i Karolem.  
Życie rodzinne braci. Rozwój metodyzmu 

Od chwili nawrócenia bracia wspólnie prowadzili pracę misyjną. Nie 
znaczy to jednak, że między ich sposobami działania oraz poglądami nie było 
różnic. Karol do końca życia pozostał bardziej „anglikański” niż Jan. Widać 
to wyraźnie na przykładzie sporu z Braćmi Morawskimi (drogi metodystów 
i Morawian rozeszły się około 1740 r.), do którego doszło mimo wielkiego 

                                                 

51 Mk 12, 34. 
52 Antyfona ta wyraźnie bazuje na tekście Psalmu 130, choć różni się od tekstu tegoż Psalmu 

z Biblii Króla Jakuba, jaką posługiwał się Wesley. Wszystko wskazuje na to, że jej autorem był 
Henry Purcell (ur. 10.09.1659 r. (?), zm. 21.11.1695 r.) – angielski kompozytor i organista 

w Westminster Abeby.  
53 The journal of  the Rev. John Wesley…, vol. 1, dz. cyt., s. 472-476. 
54 M. Lelièvre, dz. cyt., s. 92-93. 
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wpływu Morawian na nawrócenie obydwu Wesleyów. Konflikt nastąpił, gdy 
jeden z ich kaznodziejów, pochodzący z Alzacji Filip Molther,55 zaczął głosić 
poglądy wyraźnie nawiązujące do kwietyzmu56. Twierdził on, że człowiek wie-
rzący nie musi się modlić, przystępować do Stołu Pańskiego ani też czytać Pismo Święte; 
może to robić, jeśli ma na to ochotę, ale nie jest to wcale konieczne57. W sporze tym Ka-

rol, którego ponadto drażniła zbytnia, jego zdaniem, wolnokościelność 
herrnhutów58, był bardziej uparty i porywczy niż Jan, choć i ten ostatni 
w końcu uznał, że dalej im nie po drodze z Morawianami. 

Karol nie aprobował również tych poczynań Jana, które prowadziły do 
uniezależnienia się metodystów od Kościoła Anglikańskiego. O różnicach 
między braćmi w ich pracy tak pisze W. Benedyktowicz: [...] gdy Jan poszedł da-

lej i stał się założycielem nowego tworu kościelnego „wbrew woli”, to Karol pozostał zdecy-
dowanie przy macierzystym Kościele Anglikańskim. Odnosił się nieraz krytycznie do po-

ciągnięć organizacyjnych swego starszego brata; decyzje Janowe bowiem kładły podwaliny 
pod strukturę przyszłego niezależnego Kościoła Metodystycznego, jakkolwiek sam Jan nie 

miał takiego zamiaru. [...] Karol pozostał przy wizji metodyzmu jako ruchu ożywiającego 
chrześcijaństwo angielskie jego epoki59. 

Sposoby działania braci Wesleyów również znacznie się różniły. Jan był, 
jak wspomniano, niestrudzonym organizatorem, który praktycznie nie mógł 
usiedzieć w jednym miejscu. Ciągle w drodze, ciągle czymś zajęty... Wie-

dziony swym temperamentem i zmysłem przywódczym, organizował stowa-

                                                 

55 Philipp Heinrich Molther (1714-1780) był pastorem a później biskupem Moravian Church. 
56 Kwietyzm – mistyczna doktryna teologiczna, sformułowana przez hiszpańskiego teologa ka-

tolickiego Miguela de Molinosa (stąd zwana też molinizmem) w 1675 r., głosząca wyzwolenie 
duszy spod władzy ciała przez kontemplacje, zaprzestanie jakichkolwiek dążeń, bierne zdanie 
się na wolę Boga; potępiona w 1687 r. przez inkwizycję i papieża Innocentego XI, stała się 
tematem długotrwałych sporów w Kościele. 

57 W. H. Guiton, dz. cyt., s. 23. 
58 Herrnhuci to inna nazwa Braci Morawskich, związana z nazwą miejscowości Herrnhut (Straż 

Pańska). Osiedlili się tam emigranci z Czech, prześladowani w swej ojczyźnie z powodów reli-
gijnych. Osada została założona w latach 1722-1727. Opiekę nad gminą wyznaniową od po-

czątku jej istnienia sprawował saksoński arystokrata Nikolaus Ludwig hrabia von Zinzendorf  
(ur. 26.05.1700 r. w Dreźnie, zm. 9.05.1760 r. w Herrnhut). W 1749 roku nowo powstały Ko-

ściół przyjął konfesję augsburską. Został również uznany jako niezależny od Kościoła pań-
stwowego zbór ewangelicki w Saksonii. W niedługim czasie po powstaniu wspólnoty 
w Herrnhut, bracia morawscy rozpoczęli zakrojoną na szeroką skalę akcję misyjną w Azji, 
Afryce i Ameryce Północnej, stając się prekursorami tego typu przedsięwzięć wśród kościo-

łów protestanckich. 
59 W. Benedyktowicz, dz. cyt., s. 163. 
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rzyszenia, parafie, konferencje kaznodziejskie i kształtował instytucję kazno-

dziejstwa metodystycznego. Obliczono, że w ciągu pięćdziesięciu sześciu lat 
pracy misyjnej i duszpasterskiej przebył około 100 000 mil (ponad 160 000 

km), będąc praktycznie do końca życia – jak długo pozwalały mu na to siły 
i stan zdrowia – wierny swej zasadzie „Świat cały jest moją parafią”. Podczas 
tych podróży wygłosił około 40 000 kazań (czyli wygłaszał średnio dwa ka-

zania dziennie). Do tego należy dodać jeszcze wydanie 200 publikacji, napi-
sanych osobiście lub też przez niego skróconych i opracowanych. Ponadto 
Jan prowadził dziennik oraz bardzo obfitą korespondencję i starał się osobi-
ście kierować sprawami stowarzyszeń metodystycznych60.  

Karol Wesley był osobą mniej ruchliwą niż jego brat. W kaznodziejstwie 

wędrownym, które stało się jednym ze źródeł sukcesu metodystycznego 

przebudzenia, wspierał Jana do 1756 r., a później dzielił swój czas pomiędzy 
Bristol i Londyn61. Nie był też tak zdolnym organizatorem jak starszy brat, 
ale nie sposób wyobrazić sobie rozwoju ruchu metodystycznego bez pieśni 
Karola Wesleya Jego biografowie nie są, niestety, zgodni co do liczby hym-

nów, ułożonych przez niego: najbardziej ostrożne szacunki wymieniają liczbę 
1000 a maksymalne nawet 6500 pieśni! Oczywiście, większość z nich miała 
niezbyt długi żywot, ale te najpiękniejsze stały się swego rodzaju „przebo-

jami” i na trwale zapisały się w chrześcijańskich – nie tylko metodystycznych! 

– kancjonałach. Biorąc pod uwagę fakt, że zwiastowanie pierwotnego meto-

dyzmu było nakierowane głównie na ludzi społecznie wykluczonych (naj-
uboższych, więźniów itp.) bądź też żyjących na granicy wykluczenia (robot-
nicy, górnicy), a więc w znakomitej większości analfabetów, to właśnie ewan-

geliczne zwiastowanie wyrażone we „wpadającej w ucho” pieśni było jednym 
z najskuteczniejszych narzędzi ewangelizacyjnych nowego ruchu przebudze-

niowego. 

Również w życiu osobistym braci Wesleyów daje się zauważyć istotne 
różnice. Karol w kwietniu 1749 r. ożenił się z dużo młodszą Sarą Gwynne 
(ur. 1726 r., zm. 28 grudnia 1822 r.) zwaną Sally62, która była córką bogatego 
walijskiego sędziego Marmaduke Gwynne’a (nawróconego na metodyzm 
przez Howella Harrisa63). Sally towarzyszyła w misyjnych podróżach braci 

                                                 

60 W. H. Guiton, dz. cyt., s. 36. 
61 W. Benedyktowicz, dz. cyt., s. 169. 
62 J. Keith Cheetham, On the Trail of  John Wesley, Edinburgh 2003, s. 95-97. 
63 Howell Harris (ur. 24 stycznia 1714 r., zm. 21 lipca 1773 r.) był jednym z trzech głównych 

przywódców XVIII-wiecznego przebudzenia metodystycznego w Walii – obok Daniela Row-
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Wesleyów co najmniej do 1753 r. Była matką ośmiorga dzieci Karola Wes-

leya, z których jednak tylko troje – Karol junior (1757-1834), Sara (1759–
1828), która tak jak jej matka była zwana Sally i Samuel (1766–1837) – prze-

żyło okres dzieciństwa. Pozostałe dzieci – Jan, Marta Maria, Zuzanna, Selina 

i Jan Jakub – zmarły w latach 1753-1768. 

Z kolei Jan praktycznie przez całe życie pozostał samotny. Co prawda 
w 1751 r. ożenił się z Mary Vazeille (ur. 1710 r., zm. 8 października 1781 r.) – 

wdową po zmarłym w 1747 r. londyńskim kupcu Antonim Vazeille, ale decy-

zja o zawarciu tego małżeństwa była niefortunna a ono samo – nieszczęśliwe. 

Mary Vazeille opuściła męża (który ciągle podróżując i tak niewiele czasu 

spędzał z małżonką), co skwitował on w swym dzienniku następująco: Nie 

opuściłem jej, nie odrzuciłem jej, nie będę jej przywoływał64. Państwo Wesleyowie nie 
mieli dzieci (Mary Vazeille miała ich czworo z pierwszego małżeństwa), a ich 
wzajemne relacje później były już tak złe, że Jan nie przybył na pogrzeb 
zmarłej w 1781 r. małżonki. Wprawdzie nie poinformowano go na czas – 

jednak możliwe, że uczyniono tak celowo. 
Nawet śmierć podkreśliła istniejące pomiędzy braćmi różnice. Karol, 

który w drodze do wieczności poprzedził swego starszego brata o trzy lata 
(zmarł 29 marca 1788 r.), zastrzegł, żeby nie chowano go na dziedzińcu ka-

plicy metodystycznej przy City Road w Londynie (gdzie chowano wszystkich 

zasłużonych działaczy ruchu przebudzeniowego i gdzie potem spoczęło 
również ciało Jana Wesleya). Formalnie prośba ta podyktowana była faktem, 
że dziedziniec kościelny przy City Road nie był poświęcony jako cmentarz, 
ale w rzeczywistości Karol chciał w ten sposób podkreślić swoją wizję meto-

dyzmu jako ruchu ożywiającego Kościół Anglikański, a nie jako czegoś, co 
stanowi fundament nowego tworu eklezjalnego. Jego życzeniu stało się za-

dość – doczesne szczątki Karola Wesleya spoczęły na starym anglikańskim 
cmentarzu Marylebone w Londynie65. 

Jan Wesley zmarł rankiem 2 marca 1791 r. Został pochowany na dzie-

dzińcu kaplicy metodystycznej przy City Road w Londynie, a jego grób 
zwieńczono skromnym pomnikiem. 

                                                                                                                         

landa (ur. 1713 r., zm. 16 października 1790 r.) i Williama Williamsa (ur. 11 lutego 1717 r., zm. 
11 stycznia 1791 r.). 

64 C. Yrigoyen Jr. (red.), S. E. Warrick (red.), Historical Dictionary of  Methodism, Lanham, Mary-

land - Toronto - Oxford 2005, s. 324. W oryginale Wesley zapisał tę myśl po łacinie: Non eam 

reliqui; non dimisi; non revocabo. 
65 W. Benedyktowicz, dz. cyt., s. 170. 
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Po śmierci Jana Wesleya ktoś powiedział, że zostawił on po sobie dobrą 
bibliotekę, starą, mocno zużytą sutannę, opinię wielokrotnie poniewieraną i… Kościół 
Metodystyczny66. Rzeczywiście, w czasie kiedy starszy z braci Wesleyów zbliżał 
się do kresu swej ziemskiej drogi, ruch metodystyczny osiągnął już imponu-

jące rozmiary. Na Wyspach Brytyjskich liczył on prawie 70 000 członków, 
a w Ameryce – ponad 57 000. Podkreślić należy, że liczby te odnoszą się tyl-

ko do osób dorosłych. Jeśli doliczyć do tego dzieci, należy podane liczby po-

mnożyć co najmniej przez trzy, co daje liczbę około 400 000 osób znajdują-

cych się pod wpływem nowego ruchu religijnego. Nie może więc dziwić fakt, 
że coraz silniej dawały się odczuć tendencje do zorganizowania niezależnej 
od Kościoła Anglikańskiego (którego hierarchia w znakomitej większości nie 
była wówczas zainteresowana ożywieniem swego Kościoła w taki sposób, jak 
to proponowali metodyści) struktury kościelnej. Na rzecz wiernych służbę 
pełniło 313 duchownych w Anglii i 227 w Ameryce, wspieranych przez licz-

nych kaznodziejów świeckich67. 

Źródeł sukcesu ruchu metodystycznego należy upatrywać w kilku czyn-

nikach: 

1. Niezwykłe osobiste zaangażowanie Jana i Karola Wesleyów w dzieło 
odnowy – talenty organizacyjne Jana i pisarskie obu braci tworzyły zręby, na 
których budowano strukturę materialną i duchową ruchu (a później Koś-
cioła). 

2. Wprowadzenie kaznodziejstwa ulicznego, co pozwoliło dotrzeć ze 
zwiastowaniem do znacznie większej liczby osób niż w kościołach i kaplicach 
(których drzwi często zamykały się przed kaznodziejami nowego ruchu). 

3. Wprowadzenie instytucji kaznodziei świeckiego, dzięki czemu zapew-

niono podstawową opiekę duszpasterską powstającym społecznościom me-

todystycznym. 

4. Skierowanie metodystycznego zwiastowania do ludzi z marginesu ów-

czesnego społeczeństwa – ubogich, więźniów, robotników itp. 
5. Poparcie zwiastowania Ewangelii różnorodnymi działaniami socjal-

nymi – tworzeniem szkół, warsztatów, przytułków, dystrybucją leków, róż-

nymi formami przeciwdziałania alkoholizmowi i rozpuście itp. 
Można do tego jeszcze dodać – co miało duże znaczenie zwłaszcza na 

gruncie amerykańskim – zdecydowanie negatywny stosunek metodyzmu do 

                                                 

66 Tamże, s. 223. 
67 Tamże, s. 215. 
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niewolnictwa, znajdujący wyraz w pismach Jana Wesleya. I tak na przykład 
w liście z dnia 24 lutego 1791 r. pisał on do Williama Wilberforce’a68: 

Kochany Panie, 

Jeśli Cię potęga Boska nie przygotowała do tego, aby jak Atanazy być contra mun-

dum (przeciw światu – przyp W. M.), to nie wiem, jak będziesz mógł doprowadzić do 
końca Twoje chwalebne dzieło, zwalczając tę wstrętną podłość (czyli niewolnictwo – przyp. 

W. M.), która jest hańbą religii Anglii i całej ludzkości. Chyba, że Bóg powołał Cię do 
spełnienia tego zadania, bo inaczej wyniszczysz siły w walce z ludźmi i szatanami. Lecz 
– jeśli Bóg jest z Tobą – któż może być przeciw Tobie? Czyż oni wszyscy razem są sil-
niejsi od Boga? Nie ustawaj, czyniąc dobrze!69. 

Zaangażowanie socjalne pozostało do dziś charakterystyczną cechą me-

todyzmu. Wszędzie tam, gdzie są metodyści, oprócz kościołów i kaplic poja-

wiają się szkoły, placówki służby zdrowia i instytucje opiekuńcze. Dzięki te-

mu metodyzm bywa często nazywany „chrześcijaństwem traktowanym na se-

rio”. Bazując teologicznie na zdobyczach „kontynentalnej” Reformacji – 

zwłaszcza luterskiej – ale nawiązując też do tradycji Kościoła powszechnego 

pierwszych wieków chrześcijaństwa, posiada metodyzm dużą łatwość w na-

wiązywaniu ekumenicznych kontaktów nie tylko w ramach rodziny ewange-

lickiej (nie przez przypadek w większości europejskich krajów używa się na-

zwy „Kościół Ewangelicko-Metodystyczny”!), ale również z historycznymi 

Kościołami, do tej rodziny nienależącymi. Z kolei swoista – mimo wszystko 

– „wolnokościelność” metodyzmu pozwala nawiązywać też życzliwe kon-

takty z nowymi Kościołami, o ile tylko trzymają się one prawidłowej inter-
pretacji Pisma Świętego. 

Można więc powiedzieć, że misyjna aktywność działających w XVIII w. 
braci Wesleyów zaowocowała powstaniem Kościoła, który był i do dziś po-

został wartościowym elementem ekumenicznej mozaiki i który ciągle stara się 

                                                 

68 William Wilberforce (ur. 24 sierpnia 1759 r., zm. 29 lipca 1833 r.) był brytyjskim politykiem, 

filantropem i przywódcą ruchu abolicjonistycznego. W roku 1780 rozpoczął karierę politycz-

ną; w latach 1784-1812 był niezależnym posłem do parlamentu z okręgu Yorkshire. W roku 
1785 doświadczył nawrócenia religijnego i został ewangelikiem, co spowodowało zmianę jego 
stylu życia i przejawiało się w pasji reformatorskiej, która nie opuściła go już do końca życia. 
W 1787 r. nawiązał kontakt z grupą przeciwników handlu niewolnikami i wkrótce stał się wy-

bitną postacią angielskiego ruchu abolicjonistycznego. Przez dwadzieścia sześć lat prowadził 
w brytyjskim parlamencie kampanię przeciwko handlowi niewolnikami, co w konsekwencji 
doprowadziło do uchwalenia w 1807 roku ustawy zakazującej handlu niewolnikami (The Slave 
Trade Act). 

69 W. H. Guiton, dz. cyt., s. 55-56. 
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służyć społeczeństwu na wielu płaszczyznach – nie tylko w sferze czysto reli-

gijnej. 

Teologia metodyzmu. Wyznanie wiary w pieśni 
Jak wspomniano wyżej, obydwaj bracia Wesleyowie chętnie imali się 

pióra. W przypadku Karola znana jest głównie jego poezja (choć oczywiście 
posługiwał się również prozą, między innymi prowadząc, podobnie jak jego 
brat, niezwykle ciekawy dziennik), natomiast Jan zasłynął głównie dzięki 
utworom pisanym prozą (choć i jemu, podobnie jak Karolowi, zdarzało się 
układać teksty hymnów chrześcijańskich). Trudno się więc dziwić, że podsta-

wy teologii metodyzmu zawdzięczamy raczej Janowi, natomiast twórczość 
Karola stała się czymś w rodzaju śpiewanego wyznania wiary pierwszych me-

todystów. Jan Wesley, nawiązując do Tomasza z Akwinu, nazywał siebie 
„homo unius libri – człowiek jednej księgi”. Tak pisał o tym 14 maja 1765 r. 
w liście do Jana Newtona70: [...] w 1730 roku stałem się homo unius libri, nie studiu-

jąc innych książek, tylko Biblię. Była to oczywiście spora – i zapewne zamie-

rzona przez autora – przesada, ponieważ do końca życia chętnie studiował 
różne wartościowe dzieła. Jednak myśl o byciu „człowiekiem jednej księgi” 
wracała jeszcze nie raz… Przy innej okazji napisał: Otrzymałem spisane słowo 
jako pełną i jedyną zasadę mojej wiary [...] Od samego początku, od czasu, kiedy czterech 

młodych ludzi zjednoczyło się razem71, każdy z nich był „homo unius libri” [...] Oni mie-

li jedną jedyną zasadę osądzania własnych temperamentów, słów i poczynań, a mianowicie 

wyroki Boga72.  

Również we wstępie do zbioru swych Kazań pisał on: Sam Bóg opisał tę 
drogę w pewnej księdze. Daj mi tę księgę! Za wszelką cenę daj mi Księgę Boga! Mam ją. 
Oto wiedza, która mi wystarczy. Pozwól mi być homo unius libri, człowiekiem jednej 
Księgi!73. 

W sytuacji, kiedy Biblia była mu tak bliska, trudno się dziwić, że Jan po-

stawił ją w centrum swej teologicznej refleksji. Tak pisał o tym bp Edward 
Puślecki: Wesley jako „człowiek jednej księgi” (homo unius libri) – jak sam siebie nazy-

                                                 

70 John Newton (ur. 24 lipca 1725 r., zm. 21 grudnia 1807 r.) – był żeglarzem i handlarzem nie-

wolników, później przeżył nawrócenie i został anglikańskim duchownym. Był gorliwym 
ewangelistą i przeciwnikiem niewolnictwa. Jest znany jako autor słynnej pieśni „Amazing 
Grace” („Cudowna Boża łaska”). 

71 Jan Wesley nawiązuje tu do powstania oxfordzkiego „Klubu Świętych”. 
72 http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_unius_libri (dostęp z dnia 23.11.2013). 
73 J. Wesley, Poucz mnie o tym, czego nie wiem. Zbiór kazań, Warszawa 2001, s. 6. 
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wał – całą swą twórczość teologiczną podporządkowywał Pismu Świętemu, nawiązując 
wyraźnie do reformacyjnej zasady „sola scriptura”. Ramy teologii metodystycznej były 
w pełni oparte na Piśmie Świętym, z niego wynikały i je interpretowały. Tak więc, teologia 
Wesleya nie wykraczając poza prawdy biblijne, w pełni wpisuje się w ortodoksję protes-
tancką74. 

Całość teologii metodyzmu znacznie wykracza poza ramy niniejszego 

opracowania, poniżej zostanie przedstawiona niezwykle charakterystyczna dla 

metodyzmu nauka o uświęceniu i chrześcijańskiej doskonałości. Nie tylko 
metodyści głoszą uświęcenie i chrześcijańską doskonałość, ale, jak pisał sam 
Jan Wesley w liście do Roberta C. Brackenbury’ego z dnia 15 września 1790 
r., ta zasada jest jakby przez Boga powierzona metodystom i zdaje się, że oni głównie zo-

stali powołani do jej rozszerzania75. Najważniejszym celem Wesleya stało się więc 
„ratowanie dusz” i „krzewienie uświęcenia życia w duchu Pisma Świętego 
poprzez wszystkie kraje”76. 

Opierając się na nauce Pisma Świętego oraz własnych przeżyciach, do-

szedł do wniosku, że zbawienie jest stopniowym rozwojem i wzrostem „we-

wnętrznego człowieka”. 
W jego ujęciu porządek zbawienia przedstawiał się następująco: 
1. Niewola pod panowaniem grzechu. 

2. Przekonanie o grzechach i gniewie Bożym dzięki Zakonowi. 
3. Objawienie sprawiedliwości Bożej w Chrystusie. 
4. Wiara w sprawiedliwość Bożą. 
5. Usprawiedliwienie, to jest przebaczenie grzechów oraz przyjęcie 

grzesznika do łaski. 
6. Dar Ducha Świętego, którym jest świadome odczucie miłości Bożej, 

oraz nowe życie. 
7. Służba dla Boga i bliźniego w stanie wolności i sprawiedliwości77. 

W kazaniu Droga do zbawienia oparta na Piśmie („The Scripture Way of Sa-

lvation”) Wesley tak opisuje ostatnie etapy porządku zbawienia: 
1. Usprawiedliwienie (przebaczenie), 

2. Odrodzenie, 

3. Pokuta po usprawiedliwieniu (wtórna), 

                                                 

74 E. Puślecki, dz. cyt., s. 49-50. 
75 W. H. Guiton, dz. cyt., s. 55. 
76 T. Spörri, Teologia metodyzmu, „Pielgrzym Polski” 1958, nr 6 (227), s. 51. 
77 J. Wesley, Objaśnienia do Nowego Testamentu. Cyt. za A. Komraus, Uświęcenie, Warszawa-Gliwice-

Grudziądz 1984, s. 3. 
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4. Stopniowo rozwijające się dzieło uświęcenia, 
5. Całkowite uświęcenie (doskonałość)78. 

O ile usprawiedliwienie (i związane z nim odrodzenie) „rozprawia się” 
z przeszłością grzesznika, o tyle uświęcenie dotyczy teraźniejszości, codzien-

nego życia chrześcijanina. Tak pisał o tym Andrzej Komraus: [...] uświęcenie, 
realizowane przez doskonałość w miłości, jest [...] praktycznym stosowaniem na co dzień 
zasad nowego życia, życia w Bogu i dla Boga. Wiąże się to z coraz głębszym poznawa-

niem Boga i grzechu, ze wzrostem duchowym chrześcijanina79. 

J. Wesley w swym nauczaniu podkreślał konieczność dążenia do dosko-

nałości w miłości i właśnie tę doskonałość w posłusznej, ufnej, pełnej wiary miłości 
wierzącego do Boga i człowieka uczynił programem i hasłem swoich kaznodziei i szerego-
wych zwolenników80. Inaczej mówiąc, doskonałość w miłości była dla niego ową 
„świętością życia w duchu Pisma Świętego”. 

Wesley był głęboko przekonany o tym, że uświęcenie – doskonałość 
chrześcijańska rozumiana jako doskonałość w miłości – jest osiągalne w ży-

ciu doczesnym. Jasno wynika to ze słów jednego z listów, który napisał 
w 1783 r.: Czy nie ma grzechu w tych, którzy doszli do doskonałej miłości? Ja wierzę, iż 
go nie ma, jednak gdyby istniał nawet, ludzie tacy nie odczuwają jego ciężarów, to znaczy 
sił, które by odciągały ich od dobrego. Czy grzech przestał istnieć w nich, czy nie ma nad 
nimi władzy – nie wiem. Ważne jest to jedynie, że w sercach ich płonie ogień czystej miło-

ści. Czyż i my tedy nie powinniśmy się starać, aby odczuwać to samo? To jest wszystko, 
czego wymagam81. 

Naukę o chrześcijańskiej doskonałości najpełniej przedstawił w kazaniu 

Chrześcijańska doskonałość („Christian Perfection”)82, opartym na tekście Flp 3, 
12. Pisał tam między innymi, że chrześcijanie są doskonali w podwójnym 

znaczeniu tego słowa. Po pierwsze, są wolni od grzechu pochodzącego z ze-

wnątrz oraz, po drugie, są oczyszczeni z grzechu wewnętrznego, który iden-

tyfikował z grzesznymi myślami oraz złym charakterem. Wesley wyodrębniał 
te dwa znaczenia doskonałości, opierając się na etapach chrześcijańskiego ży-

cia opisanego w 1J 2, 12-14. Wyróżniał też trzy etapy życia chrześcijanina, ro-

zumiane jako etapy małych dzieci, młodzieńców oraz ojców. Pisał on: W ja-

kim więc sensie chrześcijanie są doskonali? Jest to pytanie, na które teraz postaram się dać 

                                                 

78 J. Wesley, Poucz mnie..., dz. cyt., s. 516-517. 
79 A. Komraus, dz. cyt., s. 9. 
80 W. Benedyktowicz, dz. cyt., s. 142 
81 R. Rowe, Istota metodyzmu, Warszawa 1948, s. 121. 
82 J. Wesley, Poucz mnie..., dz. cyt., s. 477-497. 
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odpowiedź. Przede wszystkim trzeba przyjąć, że jak w naturalnym procesie życia ludzkie-
go, tak w życiu chrześcijańskim jest kilka etapów: niektóre z dzieci Bożych są zaledwie 

nowo narodzonymi niemowlętami, inne zaś osiągnęły wyższy stopień dojrzałości. I tak, św. 
Jan w swoim Pierwszym Liście oddzielnie zwraca się do tych, których nazywa małymi 
dziećmi, oddzielnie do tych, których określa mianem młodzieńców, a oddzielnie do tych, 

których tytułuje ojcami. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grze-

chy, powiada, gdyż jak dotąd zostaliście darmo usprawiedliwieni, macie po-

kój z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż 
zwyciężyliście złego, albo jak dodaje w dalszych słowach, gdyż jesteście mocni 
i Słowo Boże mieszka w was. Zgasiliście wszystkie ogniste pociski 
złego, tzn. strach i wahania, które niegdyś zakłócały wasz pokój, a świadectwo Boga, że 
grzechy są wam odpuszczone, trwa w waszym sercu. Napisałem wam, ojco-

wie, gdyż znacie Tego, który jest od początku. W głębi swojej duszy znacie 
zarówno Ojca, jak i Syna, i Ducha Chrystusowego. Jesteście doskonali, gdyż do-

rośliście do wymiarów pełni Chrystusowej”83. 

J. Wesley odniósł pierwsze znaczenie doskonałości do dzieciństwa 
i stwierdził, że odnosi się ono także do wszystkich chrześcijan. Dziećmi są 
wszyscy ludzie, którzy zostali „usprawiedliwieni” poprzez swoją wiarę 
w Chrystusa. Wolność od „zewnętrznego” grzechu sprawia, że niemożliwe 
staje się dalsze życie w grzechu (kontynuowania grzesznych zachowań), przy-

nosi świadomość śmierci dla grzechu i życia dla Boga oraz pobudza do tego, 
by służyć cnocie, dobru i sprawiedliwości. 

Drugie znaczenie doskonałości, oczyszczenie z wewnętrznego grzechu, 

odnosi się do wieku młodzieńczego oraz do ojców. Młodzieńcami są wszyscy 
ci, którzy pokładają wiarę w Pana, zwyciężyli podszepty Złego, a Słowo Boże 
mieszka w nich. Ojcami są ci chrześcijanie, którzy poznali Boga Ojca, Boga 
Syna i Boga Ducha Świętego w najskrytszym zakamarku swej duszy. Są doj-
rzałymi osobami, które dorosły do miary wielkości według pełni Chrystusa 
(Ef 4, 13). 

J. Wesley twierdził, że młodzieńcy i ojcowie są uwolnieni od złych myśli, 
które same w sobie są grzeszne i pochodzą z serca (Mk 7, 21). Jednak mło-

dzieńcy mają serca oczyszczone ze zła, dlatego też nie nawiedzają ich złe my-

śli. W zamian wydają na świat owoce dobra. Pycha oraz niewiara – występu-

jące przeciwko Słowu Bożemu – zostały przez nich odrzucone (2Kor 10, 5). 

                                                 

83 Tamże, s. 480-481. W tekście kazania czcionką pogrubioną zaznaczono słowa Pisma Święte-

go, które Wesley zazwyczaj cytował z pamięci, a czasami również nieco parafrazował.  
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Młodzieńcy oraz ojcowie są również wolni od złego charakteru. Zostali 

oczyszczeni z dumy, uporu, pożądania oraz gniewu. Są tacy jak ich Mistrz. 
Ich pragnieniem jest wykonywać wolę Ojca i ukończyć Jego dzieło (J 4, 34). 

Wesley nauczał, że drugie znaczenie doskonałości – oczyszczenie 

z wewnętrznego grzechu – jest możliwe do osiągnięcia w życiu doczesnym. 
Opierał te nauki na tekście Łk 6, 40, aby uzasadnić stwierdzenie o uwolnieniu 
od złych myśli oraz 1J 4, 17 dla uzasadnienia wolności od złego charakteru. 

Chrześcijańska doskonałość nie jest jednak wolna od ignorancji, błędów, sła-

bości i pokus. Rozważając ideę bezgrzesznej doskonałości, stwierdził, iż [jest 
to] zwrot, którego nigdy nie użyję, aby nie zaprzeczyć samemu sobie84. 

Oczywiście, ograniczenie rozważań do jednego tylko kazania stanowi-

łoby pewne uproszczenie, ponieważ Wesley w wielu innych również nawią-

zywał do idei uświęcenia – doskonałości chrześcijańskiej. I tak, we wspo-

mnianym już kazaniu Droga do zbawienia oparta na Piśmie („The Scripture Way 
of Salvation”) umieścił on uświęcenie (doskonałość) na samym końcu po-

rządku zbawienia, jako jego ukoronowanie85. Pisał: Dlatego oczekujemy całkowi-

tego uświęcenia, pełnego zbawienia od wszystkich naszych grzechów, od pychy, egoizmu, 
gniewu, niewiary, mówiąc słowami Apostoła, zwracamy się ku rzeczom wyż-

szym86. Czym jednak jest doskonałość? [...] Jest to miłość, która wyklucza grzech, mi-
łość, która napełnia serce, pochłaniając całą duszę. Jest to miłość, która zawsze się 
raduje, bez przestanku się modli oraz za wszystko dziękuje”87. 

 W trzecim kazaniu O Kazaniu na Górze naszego Pana („Sermon on the 
Mount”) tak pisał o miłości: Jest więc miłość bliźniego wypełnieniem zakonu 

oraz celem przykazań. Bez niej bowiem wszystko, co posiadamy, co czynimy, wszyst-

ko, co cierpimy, jest w oczach Boga całkowicie bez wartości. A pochodzi miłość bliźniego 
z miłości do Boga; jeśli zaś nie pochodzi od Boga, to taka miłość bliźniego w istocie nic nie 
jest warta. Należy więc poddać wnikliwej analizie podstawy, na jakich naprawdę opiera się 
nasza miłość bliźniego: czy rzeczywiście na miłości do Boga, ponieważ miłujemy Go, 
gdyż On nas przedtem umiłował, tzn. czy w istocie jesteśmy czystego ser-

                                                 

84 M. Pete, John Wesley’s Teaching on Christian Perfection, http://members.aol.com/revepete/ 

ResearchHoliness.html (dostęp z dnia 17.09.2013). 
85 J. Wesley, Poucz mnie…, dz. cyt., s. 516-517. 
86 W Biblii Króla Jakuba w Liście do Hebrajczyków 6, 1, który Wesley w tym miejscu przytacza, 

występuje słowo „doskonałość”, a nie „rzeczy wyższe”, jak w zacytowanej tu Biblii Warszaw-

skiej. Werset ten w oryginale brzmi następująco: „Therefore leaving the principles of  the doc-

trine of  Christ, let us go on unto perfection”. 
87 J. Wesley, Poucz mnie…, dz. cyt., s. 517. 
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ca. Fundamentem niewzruszonym bowiem jest to, że błogosławionymi są ludzie 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą88. 

Mówiąc o miłości, która jest podstawą chrześcijańskiej doskonałości – 

uświęcenia miał Wesley na myśli miłość praktyczną, to znaczy przejawiającą się 
poprzez uczynki.  

Tak więc niewątpliwą zasługą Jana Wesleya jest – na gruncie teologii 

protestanckiej – przywrócenie nieco niedocenionego przez Reformację zna-

czenia dobrych uczynków w życiu chrześcijanina. Jednak Wesleyańskie ujęcie 
tego problemu jest ze wszech miar ewangelickie – Wesley pozostał wierny re-

formacyjnej zasadzie zbawienia z łaski przez wiarę, ale też wskazywał na 
ważność uczynków, pełnionych jednakże nie po to, aby zasłużyć na jakieś 
szczególne łaski u Boga, a wynikających z tego, że wierzącego pobudza do 
nich miłość Boża i działanie Ducha Świętego. 

Podsumowując te krótkie rozważania na temat uświęcenia – doskonało-

ści chrześcijańskiej – należy stwierdzić, że: 
1) nauka o uświęceniu i wynikającej z niego chrześcijańskiej doskonało-

ści, charakterystyczna dla metodyzmu w wszelkich jego przejawach, nie jest 

wymyśloną przez Wesleya teorią, ale wynika bezpośrednio z nauki Pisma 
Świętego; 

2) uświęcenie jest następstwem usprawiedliwienia, czyli owocem świado-

mości zbawienia; 
3) uświęcenie nie jest aktem jednorazowym, ale dziełem stopniowo się 

rozwijającym, trwającym i wzrastającym; dotyczy ono codziennego życia 
chrześcijanina; 

4) uświęcenie nie jest naszą zasługą, ale powinnością, i jest ono sprawo-

wane przez Boga Ojca, dzięki działaniu Ducha Świętego, w stałej łączności 
z Jezusem Chrystusem; 

5) całkowite uświęcenie (doskonałość chrześcijańska) polega na pełni 
miłości chrześcijańskiej. 

Można więc powiedzieć, że uświęcenie – doskonałość chrześcijańska 
polega na wykonywaniu Słowa (Jk 1, 22), że jest praktycznym chrześcijaństwem, 
polegającym na kształtowaniu życia według woli Bożej, objawionej w Piśmie 
Świętym i naśladowaniem Jezusa Chrystusa; jest umacnianiem chrześcijańskiego 

                                                 

88 Tamże, s. 265. 
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powołania i wybrania (2P 1, 10), słowem – jest miłowaniem Boga i spełnianiem Jego 
przykazań (1J 5, 2)89. 

Kluczowe znaczenie miłości w życiu chrześcijanina znajdowało swój 
wyraz również w poezji Karola Wesleya, który w dniu 17 maja 1738 r. pisał 
w swoim dzienniku o podstawowej prawdzie zbawienia tylko przez wiarę, wiarę, która 
nie jest daremna i martwa, lecz która znajduje swój wyraz w miłości…90. Oto jeden 

z najpiękniejszych hymnów, jaki wyszedł spod jego pióra:  
1. O, miłości, boski darze, kwiecie niebios, na nas spłyń. 
W naszych sercach miej ołtarze, w naszych duszach cuda czyń! 
Jezu, Tyś jest tą miłością, miłość jest istotą Twą, 
Przybądź Chryste, a z radością oddam Tobie duszę mą! 
2. W każdej piersi miej mieszkanie, swej miłości żar w niej nieć, 
Spokój sumień daj nam Panie, jako słońce Ty nam świeć! 
Woli naszej dodaj mocy, wiary silnej przymnóż nam. 
Z oziębłości wyzwól nocy i grzechowe pęta złam. 
3. Odnów nasze życie całe, odrodzenie spraw dla dusz, 
Serce czyste, doskonałe, ty nam Panie Jezu stwórz. 
A gdy nas po stopniach chwały przeprowadzi Twoja dłoń, 
Raj otworzysz nam wspaniały, wieniec włożysz nam na skroń91. 

Hymn ten podsumowuje metodystyczną naukę o doskonałości. Śmiało 
więc można go nazwać „śpiewanym credo” metodyzmu. 

Również wspomniane wyżej „ratowanie dusz” znalazło swoje odzwier-
ciedlenie w poezji Karola.  

1. Wiekuistemu cześć! To praca ma, mój dział: 
Zbawienie duszom ludzkim nieść, 
Do wiecznych wieść je chwał! 
2. Ludzkości ze wszech sił mi kazał służyć Mistrz, 
By świat uratowany był 
Przez Jego święty krzyż92. 

Śpiewanie tego hymnu miało przypomnieć wiernym, że służba ludziom 
i oddawanie czci Bogu to obowiązek nie tylko duchownych, ale również – ze 

                                                 

89 A. Komraus, dz. cyt., s. 15. 
90 The Journal of  Charles Wesley. May 1-August 31, 1738, http://wesley.nnu.edu/charles-

wesley/the-journal-of-charles-wesley-1707-1788/the-journal-of-charles-wesley-may-1-august-

31-1738/ (dostęp z dnia 22.11.2013). 
91 Hymn 251, Pieśni nadziei i wiary, Warszawa 1970, s. 365. 
92 Hymn 97, Pieśni…, dz. cyt. s. 166. 
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względu na zasadę powszechnego kapłaństwa – wszystkich członków spo-

łeczności chrześcijańskiej. 
Oczywiście, Karol Wesley pisał również inne hymny – związane ze świę-

tami i innymi wydarzeniami z życia Kościoła. Przykładem takiej twórczości 
jest piękny hymn wielkanocny Zmartwychwstania dzisiaj czas: 

1. Zmartwychwstania dzisiaj czas, Alleluja! 

Niech więc śpiewa każdy z nas: Alleluja! 
Niech anielski zabrzmi chór: Alleluja! 
Niechaj nuci każdy twór: Alleluja! 
[...] 

3. Na nic pieczęć, straż i głaz, Alleluja! 
Żywy powstał Chrystus wraz, Alleluja! 
Nie dla Niego nocy kraj, Alleluja! 

On wszedł w nowy życia raj, Alleluja! Czy tę zwrotkę pozwolił Ksiądz usunąć? 
[...] 

5. Teraz wie już ludzki ród, Alleluja! 
Że nie wieczny grobu chłód, Alleluja! 
I choć na nas przyjdzie zgon, Alleluja! 

Zmartwychwstania zabrzmi dzwon, Alleluja!93. 

Poetycka twórczość Karola Wesleya, której symboliczną zaledwie prób-

kę przedstawiono powyżej, znacząco przyczyniła się do ukształtowania me-

todystycznego typu pobożności. Podobnie pisma Jana Wesleya miały wpływ 
na formowanie metodystycznej teologii. I tak, jak Kazania i inne najbardziej 

wartościowe dzieła Jana do dziś warte są czytania, tak i najpiękniejsze hymny 

Karola do dziś są śpiewane i budzą nie mniejsze wzruszenia niż w czasach, 
w których powstały. 

Summary: John and Charles Wesley - Fathers of Methodism 

The subject of this article is a life of John and Charles Wesley, largely 

credited as founding of the 18th century movement from which a Methodist 

Church emerged. 

Their father was a clergyman of Church of England , appointed the rec-

tor of small parish in Epworth. John and Charles followed in his footsteps 

and also became the clergyman of Church of England. Having been ordained 

they went to the American colony of Georgia. Although they both found this 

                                                 

93 Hymn 164, Pieśni…, dz. cyt. s. 252-253. 
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experience as a failure their defeat was also a spur to a conversion they both 

underwent in 1738 - first Charles on 21st May and then John,three days later. 

Since that moment they devoted their lives to stir up awareness of the others 

and revive Anglicanism in Britain which started a massive religious move-

ment at first and in conclusion lead to rise a Methodist Church.  

The brothers left as their heritage a vast literary output. Charles was an 

excellent hymn- writer while the best-known works of John's includes his 

Sermons and Journals. John also established the foundation of Methodist 

theology thanks to which a Methodist Church is incorporated into a great 

family of Evangelical Churches. 

 

Keywords: John Wesley, Charles Wesley, history of Methodism, theol-

ogy of Methodism 
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