
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИКЪТ НА ДЖОН 

УЕСЛИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дневникът на Джон Уесли 

 

2 

 

 

Съдържание: 
ДНЕВНИКЪТ НА ДЖОН УЕСЛИ ...................................................................................................... 1 

Глава 1: Уесли като мисионер в Джорджия ........................................................................................ 2 

Глава 2: Трудности в Джорджия; Петър Бьолер; „Почувствах сърцето си странно затоплено” ... 9 

Глава 3: Проповядване на открито; „Целия свят е моя енория”; Уайтдийлд; Уелс; Опитности с 

демони .................................................................................................................................................. 23 

Глава 4: Инциденти по време на проповядване. Трудовата колония на Уесли. Спорове с 

Уайтфийлд. Интересни прекъсвания. Майката на братя Уесли ..................................................... 34 

Глава 5: Първата методистка конференция; Комисия за принудително вербуване на войници и 

тълпи; Протеста на Уесли ................................................................................................................... 61 

 

 

Глава 1: Уесли като мисионер в Джорджия  
 

Уесли започва своята работа  

През Ноември 1729, по което време аз се пренесох за постоянно в Оксфорд, 

Вашият син (г-н Морган), моят брат, аз и още един човек се съгласихме да се събираме 

заедно 3 или 4 вечери през седмицата. Нашето намерение беше да четем заедно 

класиците, които преди това бяхме чели лично и в Неделя някои богословски книги. 

Преди следващото лято г-н М. ми каза, че е бил извикан да посети в затвора един човек 

обвинен в убийството на жена си както и един длъжник. Той искрено вярваше, че би 

било от голяма полза ако някой от време на време говори с тях и толкова често 

повтаряше това, че на 24 Август 1730 моят брат и аз отидохме с него до замъка. Ние 

добихме толкова сигурно убеждение от нашите разговори, че се съгласихме да ходим 

там един или два пъти седмично, което и направихме. Скоро той пожела да го 

придружим до града при посещението на една бедна жена, която беше болна. След като 

помислихме върху това ние решихме, че си заслужава да прекарваме един или два часа 

седмично в такива занимания при положение, че свещеника на енорията, в която се 

намира този човек не е против. Но за да не се уповаваме само на своите решения аз 

изпратих писмо до баща си, в което описах цялото ни намерение и питах този, който е 

живял 70 г. на света и е видял повече от всеки друг дали не сме отишли твърде далеч и 

дали трябва да спрем или да продължим нататък.  

 

Началото на святия клуб  

Следвайки (неговите) напътствия аз веднага отидох при г-н Гералд, свещеникът 

на Оксфорд, който също така беше и човека грижещ се за осъдените на смърт 

затворници (в останалите случаи те бяха оставени на собствените си грижи). Аз му 

разказах за нашето намерение да им служим доколкото можем и за своето лично 
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намерение да им проповядвам веднъж месечно, ако епископа позволи това. Той 

похвали много нашето намерение и каза, че ще се погрижи да получим одобрение от 

епископа, на когото ще спомене при първа възможност. Не след дълго той ме осведоми, 

че е направил това и че негова светлост не само ни е дал позволение, но и е много 

доволен от намерението ни и се надява то да има успех.  

1735. Вторник, 14 Октомври. – г-н Бенджамин Ингхам от колежа Куинс, 

Оксфорд, г-н Чарлз Деламот, син на търговец, в Лондон, който беше предложил себе си 

няколко дена по-рано, моят брат, Чарлз Уесли и самият аз взехме кораб за Глейвсенд, 

за да отпътуваме за Джорджия. Целта ни, напускайки нашата родна страна, не беше да 

избягаме от нуждата (Бог ни беше снабдил с множество временни блага) нито да 

придобием мръсно богатство или слава, но единствено да служим на нашите души и да 

живеем изцяло за Божия слава. Следобед ние намерихме Симондс в Грийвсенд и 

веднага се качихме на борда.  

Петък, 17 – Започнах да уча немски, за да мога да общувам с германците каквито 

имаше 26 на борда. В Неделя времето беше ясно и спокойно и ние имахме сутрешна 

служба на квартердека. За пръв път проповядвах без предварителна подготовка и след 

това отслужих Господна трапеза на шестте или седемте слушатели.  

Понеделник 20 – Започвайки да се отричаме от себе си, дори от най-малките 

неща, за да ни помага Божията благодат, ние изцяло изоставихме яденето на месо и 

вино и се задоволяваме с растителна храна – най-вече с бисквити.  

Вторник, 21 – Акостирахме от Грейвсенд. Когато наполовина бяхме минали 

Гудин сендс вятъра внезапно спря. Ако затишието продължеше до прилива кораба 

щеше да бъде изгубен. Но след около час вятърът задуха отново и ни понесе нататък.  

Ние малко по-малко започваме да свикваме с живота на кораба. Нашето 

ежедневие в общи линии е следното: от 4 до 5 сутринта всеки от нас се моли насаме. От 

5 до 7 четем заедно библията внимателно сравнявайки я (за да не се уповаваме на 

собственото си разбиране) с писания от по-ранно време. В 7 закусваме. В 8 се молим 

заедно. От 9 до 12 аз обикновено изучавам немски, а г-н Деламот гръцки. Моят брат 

пише проповеди и г-н Ингхам наставлява децата. В 12 се срещаме, за да разкажем един 

на друг какво сме свършили от времето последното си среща и какво смятаме да 

правим по-нататък. Около 1 обядваме. Времето от обед до 4 прекарваме четейки на 

тези, за които всеки от нас е поел отговорност или говорейки с тях поотделно когато 

нуждата налага това. В 4 са вечерните молитви. Тогава ние или провеждаме втори урок 

или катехизираме децата и ги наставляваме пред общността. От 5 до 6 ние отново се 

молим насаме. От 6 до 7 аз чета в нашата каюта на двама или трима пасажери (на борда 

има около 80 англичани), а моите братя вършат същото в техните. В 7 аз се 

присъединявам към германците в тяхната обща служба докато г-н Ингхам чете на 

толкова колкото желаят да го слушат. В 8 ние отново се срещаме, за да се наставляваме 

и насърчаваме един друг. Между 9 и 10 си лягаме и нито ревът на морето нито 

клатенето на кораба може да ни отнеме освежаващият сън, който Бог ни е дал.  

Петък, 31 - Отплавахме от Доунс. В 11 вечерта бях събуден от силен шум. Скоро 

открих, че опасност нямаше. Но простото въобразяване за нея ми даде жива представа 

какъв трябва да е човекът, който всеки момент стои на прага на вечността.  

Събота, Ноември 1. – Достигнахме до пристанище св. Елена и на следващия ден 

до Коус роуд. Вятърът беше попътен, но ние очаквахме войниците, които щяха да 

плават с нас. Това беше добра възможност да наставлявам своите спътници.  

Неделя 23 – През нощта бях събуден от клатенето на кораба и от воя на вятъра и 

ясно разбрах, че не съм достатъчен защото не желая да умра.  
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Сряда, 10 Декември – Отплавахме от Коус и през нощта преминахме Недълс. 

Тук грубите скали с вълните хвърлящи се и разбиващи се в тяхната основа дават добра 

представа за Този, Който е разстлал небето и държи водите в шепата Си.  

1736. Четвъртък, 15 Януари – Заради оплакване свързано с неравното разпределение на 

водата между пътниците г-н Огълторп назначи нови офицери на тази длъжност. При 

това старите отговорници и техните приятели са ни твърде разгневени защото смятат, 

че ние сме повдигнали обвинението.  

Неделя 17 – Мнозина бяха нетърпеливи по причина на насрещния вятър. В 7 

вечерта те бяха смълчани от извилата се буря. Тя се усилваше все повече и повече до 9. 

В 9 морето, което се издигаше от земята до небето преля през прозорците на кабината 

където се намираха 3 или 4 от нас и ни покри целите, макар че една маса ме закри от 

основния удар. Около 9 аз лежах в голямата кабина и не след дълго заспах макар да бях 

твърде несигурен дали ще се събудя жив и твърде засрамен от своето нежелание да 

умра. О, колко чист по сърце трябва да бъде този, който се радва да се изправи пред 

Бога в труден момент! Около сутринта Той смъмри морето и настана голяма тишина. 

(Матей 8:26).  

Петък 23 – Вечерта започна нова буря. На сутринта тя се усили дотолкова, че 

бяхме принудени да оставим кораба да се носи по вятъра. Аз не можех да не кажа на 

себе си: Къде е вярата ти все още не желаейки да умра. Около 1 вечерта влязох в 

голямата кабина, но морето не само я заливаше както обикновено, но още по-силно се 

устреми към страната на кораба. В един момент аз бях залят от вода и толкова 

уплашен, че не очаквах да вдигна отново главата си докато морето не ме убие. Но 

благодарение Богу аз не претърпях никаква повреда. Около полунощ бурята утихна.  

Неделя 25 – Следобед започна нашата трета буря. Тя беше още по-ужасна от 

предишните. В 7 отидох при германците. И по-рано бях наблюдавал тяхната голяма 

сериозност. Те бяха давали многократни доказателства за своето смирение като 

вършеха за другите тези сервилни услуги, които никой от английските пътници не 

желаеше да извърши и за които те нито искаха нито получаваха заплащане, казвайки, 

че това е добро за техните горди сърца и техния възлюбен Спасител е направил повече 

за тях. И всеки ден те показваха такава кротост, която никаква обида не можеше да 

премахне. Ако бяха бутани, ударени или съборени те ставаха отново и отминаваха, но в 

устата им не се намираше никакво оплакване. Сега имах възможност да видя дали те са 

избавени от духа на страх така както от гордостта, гнева и отмъстителността.  

По средата на четенето на псалма, с който започваше тяхната служба морето се 

надигна, разтроши грота на части, покри кораба и така заля палубата, като че ли 

голямата бездна вече ни беше погълнала. Измежду англичаните се чуха ужасени 

викове. Немците спокойно продължиха да пеят. По-късно аз попитах един от тях: Не 

сте ли уплашени? Той отговори: Благодарение Богу, не. Аз попитах: Но не са ли 

уплашени Вашите жени и деца? Той отговори кротко: Не; нашите жени и деца не се 

боят да умрат.  

Петък 30 – Ние преминахме през още една буря, която не ни навреди по никакъв 

начин с изключение на това, че разкъса фока. Понеже леглата ни са мокри аз легнах на 

земята и спах дълбоко до сутринта. И вярвам, че повече няма да намеря за нужно да се 

кача на леглото си.  

Неделя, 1 Февруари – Ние говорихме с един кораб от Каролина; и Вторник, 4 ни 

завари да измерваме дълбочината с лота. Около обед от мачтата се виждаха дървета, а 

следобед и от главната палуба. Вечерния урок се състоеше от следните думи: Пред нас 

се отваря врата за добро. О, дано да не забравим това!  
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Четвъртък 5 – Между 2 и 3 следобед Бог ни доведе всички здрави в река Савана. 

Хвърлихме котва близо до остров Тиби където покрай брега растат борове, които 

правят гледката забележителна, напомняйки за пролетта сред разгара на зимата.  

Уесли пристига в Джорджия.  

Г-н Огълторп ни поведе към твърдата земя където всички ние коленичихме и 

благодарихме. След това той потърси лодка до Савана. Когато останалата част от 

хората слязоха на брега ние призовахме своето малко стадо към обща молитва.  

Събота 7 – Г-н Огълторп се върна от Савана с г-н Спангенберг един от 

германските пастири. Аз скоро открих какъв дух имаше той и го попитах за съвет 

относно моето поведение. Той каза: Братко мой, първо трябва да ти задам един-два 

въпроса. Имаш ли свидетелство в себе си? Дали Божия Дух свидетелствува заедно с 

твоя дух, че си Божие дете? Аз бях изненадан и не знаех какво да отговоря. Той 

забеляза това и запита: Познаваш ли Исус Христос? Аз се поколебах и отговорих: Аз 

зная, че Той е Спасителят на света. Вярно отговори той; но знаеш ли, че Той е спасил 

теб? Аз отговорих: Аз се надявам, че Той е умрял, за да ме спаси. Той само добави: 

Познаваш ли себе си? Казах: Да, но се страхувам, че това бяха празни думи.  

Събота 14 – Около 1 Томо Чачи, неговият племенник, Тлееанухе, жена му 

Синуки заедно с още 2 жени и 2 или 3 индиански деца се качиха на борда. Веднага щом 

дойдохме те станаха и ни стиснаха ръцете и Томо Чачи (някой си г-н Мусгров 

превеждаше) проговори казвайки: Радвам се, че дойдохте. Когато бях в Англия аз 

пожелах някой да говори великите думи и на моят народ, който желае да ги чуе. И аз се 

надявам, че те ще слушат. Но ние няма да бъдем направени християни както правят 

испанците: ние ще бъдем учени преди да бъдем кръстени.Аз отговорих: Има само 

Един, Който е на небето, Който е способен да научи човека на мъдрост. Макар да сме 

дошли толкова далеч ние не знаем дали Той ще пожелае да Ви научи чрез нас или не. 

Ако Той Ви научи Вие ще приемете мъдрост, но ние не можем да направим нищо. След 

това той си отиде.  

Четвъртък 19 – Брат ми и аз взехме лодка и отидохме до Савана очаквайки да 

направим своята първа визита на бедните езичници.  

 

Започва неговото служение в Савана  

Неделя 7 Март – Аз започнах своето служение в Савана като проповядвах върху 

евангелския текст за деня, който беше 13 гл. от 1 Коринтяни. Във вторият урок (Лука 

18) се съдържаше Господно пророчество за начина, по който самият Той (и след това 

Неговите последователи) ще бъдат посрещнати в света. Истина ви казвам, няма никой, 

който да е оставил къща или жена, или братя, или родители, или деца заради Божието 

царство, който да не получи многократно повече в настоящото време, а в идещия свят - 

вечен живот. Все пак независимо от тези думи на нашия Господ – независимо от 

постоянните опитности на всички ревностни последователи на Христос, с които аз 

някога съм говорил, чел или слушал, които доказват, че всички, които не обичат 

светлината трябва да мразят този, който постоянно работи, за да я изяви сред тях, тук аз 

свидетелствам срещу себе си, че когато видях броят на хората изпълващи църквата, и 

голямото внимание, с което те приемаха словото, и сериозността, която след това се 

четеше на лицата на всички аз не можех да не се усъмня в опита и мъдростта на самото 

Писание. Трудно можех да повярвам, че по-голямата част от тези внимателни, сериозни 

хора по-късно ще стъпчат под нозете си Божието слово и ще говорят всякакви зли лъжи 

за този, който го проповядва.  



Дневникът на Джон Уесли 

 

6 

 

Понеделник 15 – Г-н Куинси замина за Каролина и ми остави свещеническото 

жилище. То е достатъчно голямо за едно цяло семейство, по-голямо от нашето и освен 

добрата градина има много допълнителни удобства.  

Вторник 30 – Г-н Ингхам идвайки от Фредерика ми донесе писма, които 

настояваха да отида там. На следващия ден г-н Деламот и аз започнахме един опит, 

чрез който желаехме да установим дали живота може да бъде поддържан еднакво добре 

с еднородна храна вместо с храна от различен вид. Ние решихме да проведем нашия 

експеримент с хляб; и никога не сме били по-жизнени и здрави отколкото когато не 

ядяхме нищо друго.  

 

Събудих се под водата  

Неделя, Април 4 – Около 4 следобед аз потеглих за Фредерика в една pettiawga –

вид плоскодънна баржа. На следващия ден хвърлихме котва близо до остров Скодоуей 

където водата при прилив беше 12 или 15 фута дълбока. За да се предпазя от 

насекомите аз се загърнах целия с едно голямо наметало и легнах на дъното. Между 1 и 

2 се събудих под водата. Бях толкова дълбоко заспал, че не осъзнавах къде е намирам 

докато водата не изпълни устата ми. Оставих наметалото под дека, доплувах до другия 

край на pettiawga където беше вързана друга лодка и се изкачих по едно въже без да 

претърпя никаква вреда, освен че измокрих дрехите си.  

Четвъртък 17 – Тъй като все още не сме намерили отворена врата, за да 

изпълним основния си план ние обмисляхме по какъв начин можем да бъдем най-

полезни на малкото стадо в Савана. Всички се съгласихме: 1) да посъветваме по-

сериозните измежду тях да сформират един вид малко общество и да се срещат един 

или два пъти седмично, за да се изобличават, наставляват и напътстват един друг 2) да 

изберем от тях един по-малък брой за по-близко общение един с друг, което може да 

бъде направено отчасти чрез лични разговори с тях поединично и отчасти като ги 

каним всички заедно в нашия дом. Решихме да правим това всяка неделя следобед.  

Понеделник 10 май – Започнах да посещавам своите енориаши по ред от къща 

на къща; за което отделих времето, през което те не бяха в състояние да работят поради 

горещината т. е. от 12 до 3 следобед.  

Вторник 17 Юни – един военен офицер, който вървеше точно зад нас с 2 или 3 

придружаващи го кълнеше и проклинаше твърде много, но след като го смъмрих 

изглеждаше доста докоснат и ми благодари много.  

Вторник 22 – Забелязвайки голяма хладина в поведението на г-н М. аз го запитах 

за причината. Той отговори: Аз не харесвам нищо от това, което правите. Всичките Ви 

проповеди са сатири над определени хора и аз никога повече няма да Ви слушам. И 

всички хора мислят като мен, защото ние няма да се оставим да бъдем обиждани.. 

Освен това те казват, че са протестанти. Но що се отнася до Вас, те не могат да кажат 

каква е Вашата религия. Те никога по-рано не са чували за такава. Те не знаят какво да 

правят с нея. И след това идва Вашето лично поведение: всички кавги, които са се 

случили откакто сте дошли са по Ваша вина. Наистина, няма нито мъж нито жена в 

града, който да взема насериозно и една Ваша дума. И така, Вие можете да 

проповядвате колкото си искате, но никой няма да идва да ви слуша.” Той беше твърде 

разгневен, за да чуе моят отговор, така че нямаше какво да направя осен да му 

благодаря за откровеността и да се тръгна.  

 

Разговори за индианците  
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Сряда 30 – аз се надявах, че се е отворила врата, за да отидем при чоктауите, 

най-малко цивилизованото т.е., най-малко поквареното от всички индиански племена. 

Но когато информирахме г-н Огълторп за нашия план той възрази не само, че 

съществува опасност да бъдем заловени или убити от французите, но много повече, че 

е неуместно да оставим Савана без служител. Вечерта аз предадох тези възражения на 

нашите братя, които всички бяха на мнение, че все още не трябва да отиваме.  

Четвъртък, 1 Юли – Имахме среща с индианците; и още една в Събота, когато 

Чикали , техния ръководител, вечеря с г-н Огълторп. След вечеря аз запитах сивокосия 

за какво смята, че е бил създаден. Той каза: Този, Който е над нас знае за какво ни е 

направил. Ние не знаем нищо. Ние сме в тъмнина. Но белите хора знаят много. И все 

пак белите мъже градят големи къщи, като че ли ще живеят вечно. Но белите хора не 

могат да живеят вечно. Не след дълго белите хора ще станат на прах точно както и аз. 

Аз му казах: Ако червенокожите изучат Великата книга те ще знаят колкото и белите. 

Но нито ние нито те могат да разберат тази книга освен ако не бъдат научени от Този, 

Който е над всички. И Той няма да ви научи ако Вие не избягвате това, което вече 

знаете, че е зло. Той отговори: Аз вярвам в това. Той няма да ни научи докато сърцата 

ни не са бели. И нашите хора правят това, което знаят, че не е добро: те убиват 

собствените си деца. И нашите жени правят това, което знаят, че не е добро: те убиват 

детето преди то да се е родило. Следователно, Този, Който е над всички няма да ни 

прати Великата книга.  

Понеделник 26 – Брат ми и аз потеглихме за Чарлстон защото той трябваше да 

отпътува за Англия, но вятърът беше насрещен и ние не достигахме Порт Роял, на 40 

мили от Савана, преди Сряда вечер. На следващата сутрин ние продължихме нататък. 

Но следобед вятърът беше толкова силен, че когато пресичахме пясъците на св. Елена 

нашият най-стар моряк извика: Сега нека всеки сам да се грижи за себе си. Аз му казах: 

Бог ще се погрижи за всички ни. Почти веднага щом думите бяха произнесени мачтата 

се пречупи. Аз застанах на края на лодката, за да бъда по-далеч от нея когато падне 

(което ние очаквахме да стане всеки момент) макар и с малка надежда да мога да 

доплувам до брега срещу такъв вятър и море. Но Къде е вярата ви? В момента, в който 

мачтата падна двама човека я хванаха и я сложиха в лодката, а останалите трима 

гребяха с цялата си сила и Бог смъмри вятъра и вълните, така че след час бяхме в 

безопасност на брега.  

 

Без страх от дъжд и роса  

Понеделник 2 Август – Отправих се към офиса на лейтенант-губернатора, който 

се намираше на около 30 мили от Чарлстон, за да предам писмата на г-н Огълторп. Той 

беше разположен много приятно на малък хълм с долини от всяка страна. В едната 

имаше малка гора, а другата е засята с ориз и индианска пшеница. Имах намерение да 

се върна обратно при г-н Скойн, който имаше около 50 негри християни. Но конят ми 

беше уморен и се наложи да се върна на главния път за Чарлстон. Бях върнал лодката, с 

която бяхме дошли в Савана очаквайки да се върна с полковник Бул. Понеже той не 

дойде достатъчно бързо в Четвъртък аз отидох до Ашли Фери с намерението да вървя 

до Порт Роял. Но г-н Билингър не само ме снабди с кон, но и сам язди с мен 10 мили и 

изпрати сина си с мен до Кумби Фери, 20 мили по-нататък; откъдето след като наехме 

коне и водач, аз достигнах до Бауфорт (или Порт Роял) на следващата вечер. На 

следващата сутрин ние наехме лодка, но понеже вятъра беше насрещен и много силен 

не достигнахме Савана преди Неделя следобед.  
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Откривайки, че г-н Огълторп е заминал аз останах само един ден в Савана и 

оставяйки там господата Ингхам и Деламот потеглих във Вторник сутринта. Вървейки 

към Тъндърболд аз попаднах на толкова силен дъжд, че всичките ми дрехи се 

измокриха сякаш бях минал през река. Във връзка с този случай аз не мога да не 

отбележа голямата грешка относно вредността на дъжда и росата в Америка. Аз бях 

напълно измокрян от тези дъждове повече от веднъж и все пак без всякаква вреда. И аз 

лежах много нощи под открито небе и поемах всичката роса, която падаше. Вярвам, че 

всеки може да направи това ако организмът му не е повреден от мекушавостта на 

префиненото възпитание.  

 

Желание да отиде между индианците  

Вторник, Ноември 23 – Г-н Огълторп отплава за Англия оставяйки господата 

Ингхам, Деламот и мен в Савана, но с по-малка надежда да проповядваме на 

индианците отколкото имахме в първите дни, когато стъпихме в Америка. На когото и 

да споменавах за това веднага ми отговаряха: Вие не можете да оставите Савана без 

свещеник. На това моят отговор беше: Не ми е известно да имам някакво задължение за 

обратното. Аз никога не съм обещавал да стоя тук дори един месец. Вече на два пъти 

казах ясно, че със своето идване нито бих нито мога да поема тази отговорност за по-

дълго отколкото ми се открие възможност да отида при индианците. Ако на това ми 

казваха: Но не сте ли назначен за служител в Савана? аз отговарях: Да; но това не беше 

направено по моя молба: то стана без моето знание и желание. Следователно, аз не мога 

да смятам, че върху мен лежи някакво задължение щом се отвори врата да проповядвам 

на езичниците. И аз ясно завих това когато се съгласих да приема назначението. Но 

макар да нямах друго задължение да не напускам Савана освен това на любовта аз не 

можех да замина; не можех да се противопоставя на настоятелните молби на по-

сериозните енориаши, да бдя над душите им за още малко време докато някой друг 

заеме мястото ми. И аз правех това с най-голямо желание защото не беше дошло 

времето да проповядвам благовестието на мира на езичниците. Всички техни племена 

се вълнуваха и Постуби и Минго Матю ми казаха по различно време в моята къща: 

Сега всичките ни врагове ни нападат и ние не можем да направим нищо освен да се 

бием, но ако Възлюбеният някога ни даде мир тогава ще слушаме Словото.  

Сряда, Декември 23 – Г-н Деламот и аз заедно с един водач се отправихме към 

Коупен. След като бяхме вървели 2 или 3 часа нашият водач ни каза ясно, че не знае 

къде се намираме. Все пак вярвайки, че не може да се сме много далеч сметнахме за 

най-добре да продължим. След 1 или 2 часа достигнахме до едно кипарисово блато, 

което се намираше точно на пътя ни. Нямаше време да се връщаме обратно в Савана 

преди нощта, така че продължихме да вървим през него като водата достигаше до 

гърдите ни. Когато отминахме блатото с около миля вече не се виждаше никакъв път; и 

тъй като слънцето беше залязло ние решихме да запалим огън и да останем тук до 

сутринта. Но когато открихме, че дървата са мокри ние изпаднахме в затруднение. Аз 

предложих да продължим да вървим, но моите спътници бяха замаяни и уморени и 

предпочетоха да легнем което и направихме около 6 часа. Земята беше толкова мокра 

колкото и нашите дрехи и тъй като беше доста студено те скоро замръзнаха. Все пак аз 

спах до 6 сутринта. През нощта падна тежка слана, която ни покри като със сняг. Около 

час след изгрев слънце ние достигнахме до една плантация и до вечерта до Савана. 
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Глава 2: Трудности в Джорджия; Петър Бьолер; „Почувствах 

сърцето си странно затоплено”  
 

Уесли започва да учи испански  

1737; Петък, 4 Март - Написах на съвета, който ме беше изпратил финансов 

отчет за изминалата година от 1 март, 1736, до 1 март 1737, който без допълнителните 

разходи като възстановяването на енорийскта къща и пътуването до Фредерика на г-н 

Деламот и мен възлиза на 44 паунда.  

Понеделник 4 Април - Започнах да уча испански, за да мога да общувам с моите 

еврейски енориаши, някои от които изглежда имаха ум много по-близък до христовия 

отколкото на тези, които Го наричаха Господ.  

Вторник 12 - Решавайки ако е възможно да спра един човек, който беше венчал 

някои от моите енориаши без нито да спази обичая нито да е лицензиран и който беше 

заявил, че ще продължи да прави това аз се качих на един малък платноход за 

Чарлстон. Пристигнах там във Четвъртък и изложих случая пред г-н Гардън, епископа 

на Лондонския комисар, който ме увери, че ще се погрижи подобни безредици да не се 

случват за в бъдеще.  

Неделя, 3 Юли - Веднага след светото причастие аз разговарях с г-жа Уилямсън 

(племенница на г-н Каустън) за някои неща в нейното поведение, които заслужаваха 

укор. Тя беше твърде ядосана; заяви, че не е очаквала това от моя страна и на ъгъла на 

улицата, по която вървяхме заедно към дома й, ме изостави. На следващия ден г-н 

Каустън се опита да я извини, като каза, че предишния ден тя е била много наскърбена 

и поиска от мен да напиша какво не харесвам в нея, което аз направих на следващия 

ден. Но първо аз изпратих на г-н Каустън следната бележка: „Господине, До този час 

Вие се показахте като мой приятел. Аз винаги съм и винаги ще твърдя това. И моето 

най-искрено желание е Този, Който ми е дал това благословение да продължи да го 

показва и по-нататък. Но това не може да стане ако Вие не ми позволите да повдигна 

един въпрос, който не е толкова лесен колкото изглежда: да не ме осъждате, че върша 

това което смятам, че задълженията ми повеляват. Ако можете да ми позволите това 

дори когато действам без предразсъдък спрямо хората, аз съм убеден, че между нас 

никога няма да възникне някакво несъгласие или поне не за дълго. Защото аз вярвам, че 

дори тези, които търсят повод срещу мен няма да намерят такъв освен ако той не се 

отнася до закона на моя Бог.  

5 Юли, 1737.”  

Сряда, 6 - Г-н Каустън дойде в моята къща заедно с г-н Бейлиф Паркър и г-н 

Рекордър и топло попита: „Как е възможно да помислите, че аз мога да Ви обвиня за 

това, че  изпълнявате своите задължения?” Аз казах кратко: „Г-не какво ако смятам за 

свое задължение да откажа на член от Вашето семейство Господна трапеза?” Той 

отговори: „Ако откажете на мен или на жена ми аз ще изисквам подобаваща причина за 

това. Но аз няма да тревожа себе си за никой друг. Нека те сами се грижат за себе си.”  

 

Заповед за ареста на Уесли.  

Неделя, 7 Август - Отказах на г-жа Уилямстън Господна трапеза и в Понеделник 

8 Юли г-н Рекордър публикува следното:  

„Савана, Джорджия:  

До главия полицай, Тилтингмън и всички, които това може да касае:  
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Вие и всеки от Вас е задължен да арестувате г-н Джон Уесли, свещеник, и да го 

доведете пред г-н Балифс, за да отговаря за оплакването от Уилям Уилямсън и София, 

неговата жена, за неизпълнение на задълженията си към гореспоменатата София и за 

отказа да я допусне до тайнството на Господната трапеза в общото църковно събрание 

без причина; от което гореспоменатия Уилям Уилямстон се счита за ощетен с 1000 

фунта стерлинги.  

Настоящото съдебно разпореждане постановява какво трябва а направите.  

Написано подпечатано с моята ръка на 8 Август Лето господне. 1737.  

Т. Кристи.”  

Вторник 9 - Г-н Джоунс, полицаят, изпълни съдебното разпореждане и ме заведе 

пред г-н Бейлиф Паркър и г-н Рекордър. Моят отговор към тях беше, че даването или 

отказа на Господна трапеза е изцяло църковен въпрос и аз не мога да призная тяхното 

право да ме разпитват за това. Г-н Паркър ми каза: „Все пак Вие трябва да се явите 

пред следващия съд, който ще се събере в Савана.” Г-н Уилямсън, който присъстваше 

каза: „Господа, аз желая г-н Уесли да даде гаранция за своето явяване.” Но г-н Паркър 

веднага отговори: „Господине, думата на г-н Уесли е достатъчна”  

Четвъртък 11 - Г-н Каустън дойде в къщата ми и сред многото други остри думи 

каза: „Прекратете това. Моята племенница да бъде третирана по този начин! Аз съм 

извадил меча си и няма да го прибера докато не получа удовлетворение.” Скоро след 

това той добави: „Кажете причините, поради които я отстранихте пред цялото 

събрание.” Аз отговорих: „Господине, ако настоявате за това ще го направя. И Вие ще 

можете да й кажете.” Той каза: „Пишете й и й кажете сам.” Аз казах: „Ще го направя.” 

и след като си отиде написах следното:  

„До г-жа София Уилямстън,  

Пиша Ви още веднъж по молба н г-н Каустън. Правилата, според които действам 

са както следва: Тези, които желаят да участват в Господната вечеря трябва да запишат 

своето име пред куратора поне един ден предварително. Вие не сте направили това. И 

ако някой е сторил някакво зло на своя ближен чрез дума или действие, така че по този 

начин е било засегнато събранието, куратрът ще му каже, че е разумно той да не 

пристъпва към Господната трапеза преди да заяви ясно, че се е покаял. Ако в Неделя 

застанете пред Господната трапеза аз ще Ви кажа (така както съм правил това много 

пъти по-рано) това, което сте съгрешили. И след като Вие открито заявите, че истински 

сте се покаяли аз ще ви допусна до Господната трапеза.”  

 

Джон Уесли  

11 Август, 1737&#8243;  

Г-н Деламот ми предаде, че г-н Каустън наред с многото други думи е казал: „Аз 

съм обиденият. Оскърблението е към мене и аз ще поема защитата на моята 

племенница. Към мен се отнесоха зле и аз ще поуча удовлетворение ако то съществува 

на света.”  

По какъв начин можеше да бъде получено това удовлетворение аз все още не 

можех да разбера, но в Пъетък и Събота започна да се изяснява. Г-н Каустън заяви пред 

много хора, че „г-н Уесли е отказал на София светото причастие единствено, за да си 

отмъсти за това, че й е предложил женитба, която тя  е отхвърлила и се е омъжила за г-

н Уилямсън.”  

 

Обвинението на журито срещу Уесли  
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Вторник 16 - Г-н Уилямсън се закле и подписа писмена декларация, която 

намекваше много повече неща отколкото твърдеше. В нея се казваше, че г-н Уесли 

много пъти е предлагал на София женитба, която тя е отхвърляла. Аз поисках копие от 

нея. Г-н Каустън отговори: „Господине можете да имате копие от всеки документ в 

Америка.”  

Във Четвъртък и Петък беше предоставен списък с 26 души, които трябваше да 

бъдат жури. Същият беше прочетен на другия ден като към него бяха добавени още 24 

имена. От това жури (само 44 члена, от което се събраха) един беше французин, който 

не говореше английски; един беше папист, един явен атеист, трима баптисти, 16 или 17 

сектанти и още няколко, които бяха имали спречквания с мен и открито търсеха 

разплата. Към това жури в Понеделник, 22, г-н Каустън отправи дълго и сериозно 

обръщение „да бъдат внимателни и да се противопоставят на тиранията и робството, 

наложено на техните съвести.” След това беше прочетена писмената декларация на г-н 

Уилямстън и г-н Каустън даде на журито един документ озаглавен: „Списък с 

оплакванията представени от журито в Савана, Август, 1737.” По-голямата част от 

журито промени някои негови части и във Вторник, 1 Септември го върна на съда под 

формата на 2 жалби съдържащи 10 точки, които след това бяха прочетени на хората. 

По-нататък те заявиха под клетва, че „г-н Уесли, свещеник, е нарушил законите на 

страната противно на нашия суверен господар кралят, неговата корона и достойнство.  

1. Говорейки и пишейки на г-жа Уилямсън против желанието на нейния съпруг.  

2. Отказвайки й Господна трапеза.  

3. Като не е заявил своята вярност към Английската църква.  

4. Като е разделял сутрешната служба в Неделя.  

5. Отказвайки да кръсти детето на г-н Паркър по друг начин освен чрез 

потапяне, освен ако родителите му не заявят, че то е  болнаво и не би могло да понесе 

това.  

6. Отказвайки Господна трапеза на Уилям Каф.  

7. Отказвайки да прочете погребална служба над тялото на Натаниел Полхил.  

8. Наричайки себе си съдия в Савана.  

9. Отказвайки да приеме Уилям Аглионби за кръстник единствено понеже той не 

се е причестявал редовно.  

10. Отхвърляйки Яков Матюс по същата причина; и кръщавайки детето на 

индиански търговец единствено в присъствието на двама свидетели.” (аз признавам, че 

бях прегрешил в това понеже трябваше да откажа да го кръстя преди да се намери 

трети.)  

Петък, 2 Септември - Събра се третия съд, пред който се изправях откакто бях 

извикан пред г-н П. и мировия съдия. Аз настоях незабавно да бъде разгледана първата 

точка, която се явяваше единствената от гражданското право, но това ми беше 

отказано. Същото направих и следобед, но делото ми беше отложено за следващия ден.  

Нa следващия ден в съда аз се явих заедно с други двама подсъдими, но отново 

не бях изслушан защото (както каза съдията) г-н Уилямстън беше заминал извън града. 

Мнението на част от журито (понеже те по никакъв начин не бяха единодушни) 

относно тези жалби може да стане явно от следния документ, който те представиха:  

„До уважаемите съвет на Джорджия,  

До този момент бяха представени 2 жалби: една на 23 Август, а другата на 31 

Август, от журито на града и областта Савана в Джорджия срещу Джон Уесли, 

свещеник. Ние, които сме вписали своите имена, членове на журито, желаем да изразим 

своето недоволство от споменатите жалби, свързани с множество разнообразни 
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обстоятелства и сме убедени в себе си, че обвиненията срещу г-н Уесли са измислици 

на г-н Каустън целящи по-скоро да очернят името му отколкото да спасят колонията от 

религиозна тирания, както той я нарича в своята жалба към нас. Но понеже тези 

обстоятелства са твърде обширни, за да занимаваме с тях Ваша светлост ние молим 

единствено да приемете нашето несъгласие с конкретните жалби….”  

Петък, 8 Октомври - аз се посъветвах със своите приятели дали Бог не ме 

призовава да се върна в Англия. Причината, поради която я напуснах вече не беше в 

сила, тъй като все още нямахме възможност да наставляваме на индианците нито пък аз 

бях видял или чул за индианци на американския континент, които да имат желание да 

бъдат наставлявани. И що се отнася до Савана, понеже никога не се бях обвързвал нито 

с дума нито писмено да стоя и ден по-дълго отколкото сметна за удачно нито да поема 

някаква отговорност за хората освен като преход към езичниците, аз чувствах себе си 

напълно свободен след като не можех да осъществя намерението си. Осен това имаше и 

възможност да послужа повече на нещастните хора в Англия отколкото можех да 

направя в Джорджия представяйки без страх или трепет на съвета истинското 

състояние, в което се намираше колонията. След като сериозно премислиха тези неща 

те единодушно решиха, че аз трябва да замина, но не още. Така че засега аз скрих 

мислите си за това бивайки убеден, че когато настъпи времето Бог „ще очисти пътя 

пред лицето ми.”  

 

Защо Уесли напуска Джорджия  

Сряда, 3 Ноември - Аз отново се явих пред съда, който се събираше през този 

ден; и отново във Вторник 22 Ноември. На този ден г-н Каустън пожела да говори с 

мен. Той ми прочете някои показания, което беше взел през 15 Септември, в едно от 

които се казваше, че аз съм обидил г-н Каустън в собствената му къща, нещо, което аз 

не си спомнях, но за което бях порицан като враг и смутител на обществения ред 

следващия път, когато съда се събра. Аз отново се посъветвах с моите приятели, които 

се съгласиха с мен, че времето, което сме чакали е настъпило. На следващата сутрин, 

извиках г-н Каустън и му казах, че желая незабавно да замина за Англия. Аз окачих 

обява за същото на главния площад и тихо започнах да се приготвям за своето 

пътуване.  

Петък, 2 Декември - Смятах да отпътувам за Каролина около обед по време на 

прилива. Но около 10 часа магистратите изпратиха да ме повикат и ми казаха, че аз не 

трябва да напускам провинцията защото не съм отговорил на повдигнатите срещу мен 

жалби. Аз отговорих: „Аз се явих на 6 или 7 съдебни заседания, за да отговоря за 

същите, но не ми беше позволено да направя това.” Тогава те казаха, че аз все пак няма 

да напусна освен ако не представя гаранция, че ще се явя да отговарям пред техния съд. 

Аз попитах: “Каква гаранция?” След като се съвещаваха за около 2 часа съдията ми 

показа една писмена полица, която ме задължаваше под заплаха от глоба в размер на 50 

паунда да се явя в техния съд когато това бъде поискано от мен. Той каза: „Но г-н 

Уилямсън също пожела да изискаме гаранция, че ще отговаряте за своите действия.” 

Тогава аз му казах ясно: “Господине, Вие и Вашият съвет ме третирате много зле. Аз 

нито ще подпиша тази полица нито ще дам гаранция. Вие си гледайте Вашата работа и 

аз ще си гледам моята.” Следобед магистратите издадоха заповед, която задължаваше 

всички полицаи да попречат на моето излизане от провинцията и забраняваше на всеки 

човек да ми помогне в това. Бивайки затворник в една по-голяма килия на едно място, 

където аз знаех, от опит, че моето присъствие всеки ден ще дава възможност да се 

представят доказателства за думи, които никога не съм казвал и за действия, което 
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никога не съм извършил аз виждах ясно, че е настъпил часът да напусна това място. И 

веднага щом около 8 часа прочетохме вечерните молитви и прилива настъпи аз отърсих 

праха от нозете си и напуснах Джорджия след като бях проповядвал там евангелието 

(не както трябваше, но така както бях способен) една година и почти 9 месеца.  

Събота 3 - Рано сутринта отидохме в Пурисбърг и възнамерявахме да си намерим водач 

до порт Роял. Но понеже не можахме да намерим никой час преди изгрева ние 

потеглихме без водач. След като бяхме вървели 2 или 3 часа срещнахме един старец, 

който ни заведе на малък път, близо до който се виждаше ясна маркировка (беше 

обелена част от кората на дърветата) следвайки която, каза той, ние лесно ще стигнем 

да Порт Роял за 5 или 6 часа.  

 

Изгубени в гората  

Ние бяхме 4-ма: един възнамеряваше да отиде с мен в Англия, останалите двама 

да се установят в Каролина. Около 11 достигнахме до голямо блато, в което се лутахме 

почти до 2. Тогава намерихме друга маркировка и я следвахме докато се раздели на 

две, едната от които следвахме през почти непроходим гъсталак на една миля след 

който тя свърши. Ние се върнахме обратно през храсталака и последвахме другата 

маркировка докато тя също свърши. По това време наближи залеза, така че спряхме 

замаяни и уморени след като не бяхме яли цял ден нищо освен един сладкиш с мед, 

който носех в джоба си. Следобеда ние си разделихме една трета от него, втората трета 

изядохме сега, а останалото запазихме за сутринта, но не бяхме намирали вода цял ден. 

Забивайки пръчка в земята и откривайки, че нейния край е мокър двама от нас 

започнаха да копаят с ръце и на около 3 фута намерихме вода. Ние благодарихме на 

Бога, пихме и бяхме освежени. Нощта беше студена; все пак ние не се оплаквахме и 

след като поверихме себе си на Бога легнахме близо един до друг и (поне аз) спахме до 

6 сутринта.  

Неделя 4 - Бог обнови силата ни, ние се събудихме без да сме нито замаяни нито 

изморени и решихме да направим още един опит да намерим път до Порт Роял. 

Тръгнахме на изток, но когато не намерихме нито път нито маркировка и дърветата 

растяха все по-нагъсто и по-нагъсто решихме, че най-добре е ако можем да се върнем 

по пътя, по който бяхме дошли. Предния ден докато вървяхме без да зная защо аз бях 

пречупил множество млади дървета в най-гъстата част на гората; Те ни помогнаха 

много на няколко места където не можехме да видим път и между 1 и 2 Бог ни доведе 

здрави до къщата на Бенджамин Арю, стария човек, който бяхме срещнали предния 

ден. Вечерта аз четох молитви на френски в едно многобройно семейство на миля от 

дома на Арю. Един от тези хора се реши да ни заведе до Порт Роял. На сутринта ние 

потеглихме. Около залез попитахме своя водач дали знае къде се намираме, на което 

той отговори честно „Не.” Все пак ние продължихме докато около 7 стигнахме до една 

плантация и на следващия ден след много трудности и забавяния пристигнахме до 

остров Порт Роял.  

Сряда 7 - Вървяхме до Бауфорт, където г-н Джоунс, служителя в Беуфорт, с 

когото бях говорил по време на краткия си престой там, ми даде добра представа за 

старото английско гостоприемство. В Четвъртък пристигна г-н Беламот; заедно с 

когото в Петък, 9-ти аз се качих на една лодка за Чарлстон. След бавно пътуване 

поради насрещните ветрове и  някои трудности (провизиите ни намаляха) гладни и 

мръзнещи, рано сутринта във Вторник, 13 ние достигнахме целта си.  

 

Сбогом на Америка  
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Вторник 22 - Аз напуснах Америка (макар че ако е угодно на Бога не завинаги), 

качвайки се на борда на „Самуил” заедно с капитан Пърси, един млад джентълмен, 

който беше живял няколко месеца в Каролина, един моите енориаши от Савана и един 

французин идващ от Пърсбърг, който беше избягал оттам носейки само кожата в 

зъбите си.  

Събота 24 - Отплавахме от Чарлстон и около обед изгубихме земята от погледа 

си. На следващия ден вятъра беше попътен, но силен както и в Неделя 25, когато 

морската болест ми се отрази повече отколкото по време на 16 седмици на нашето 

пътуване към Америка. Наложи се да лежа по-голямата част от деня намирайки покой 

единствено в това положение.  

Понеделник 26 - Започнах да наставляван един негър в основните принципи на 

християнството. На следващия ден реших да спра да живея разкошно и да се върна към 

своята стара, проста диета; и след като направих това нито стомахът ми нито моята 

глава се влияеха особено от клатенето на кораба.  

1738, Неделя. 1 Януари - Всички на кораба освен капитана и кормчията посетиха 

както сутрешната така и вечерната служба и слушаха толкова внимателно колкото и 

бедните хора във Фредерика когато Божието слово беше ново за техните уши. И може 

би един или двама от тях след това „ще дадат плод с търпение.”  

Понеделник 2 - Бивайки тъжен и много подтиснат (макар че не можех да дам 

конкретна причина за това) и напълно лишен от желание да говоря по-близко с никой 

от моето стадо (около 20 души) аз се чудех дали моето пренебрежение към тях не е 

една от причините за моята потиснатост. Поради това вечерта аз започнах да поучавам 

момчето, което ми прислужваше в каютата, след което се почувствах много по-добре. 

През следващите дни няколко пъти имах желание да говоря на моряците, но не можах 

да направя това. Имам  в предвид, че не можех да намеря възможност, а беше доста 

абсурдно да им говоря без повод. Не е ли това, което хората обикновено наричат: 

„невъзможност да говоря?” и дали то е достатъчна причина да мълча или не? Не е ли 

това едно потискане на Святия Дух? Или изкушение на природата или на злия?  

Събота 7 - Започнах да чета и да обяснявам някои пасажи от библията на младия 

негър. На следващата сутрин още един негър, който се намираше на борда също пожела 

да слуша. От тях аз отидох при нещастния французин, който, понеже не разбираше 

английски, се чувстваше зле на кораба защото нямаше с кого да говори. От този момент 

всяка сутрин аз му четях и обяснявах по една глава от Новия Завет.  

 

Пътуването до Англия  

Петък 13 - Попаднахме в силна буря, която ни принуди да стоим затворени 

понеже морето неспирно се изливаше върху кораба. Отначало аз бях уплашен, но 

извиках към Бога и бях укрепен. Легнах си преди 10 като благослових Бога без страх. 

След полунощ бяхме събудени от странен шум на вълните и вятъра и от човешки 

гласове, каквито не никога по-рано бях чувал. Морето подобно на земетресение отново 

и отново ревеше около стените на кораба. Капитана веднага излезе на палубата, но 

неговите хора не можеха да чуят какво казва той. Изви се истински ураган: той започна 

от северозапад, след това се обърна на запад, на север и за четвърт час се завъртя до 

изток и отново до североизток. В същото време морето се издигаше високо като 

планина и то от много  и различни страни едновременно, корабът не се покоряваше на 

кормилото, а кормчията не беше в състояние да види компаса поради проливния дъжд. 

Така той беше принуден да остави кораба да се носи по вятъра и след половин час 

яростта на ураган премина.  
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Вторник 24 - Ние срещнахме два кораба, от които научихме добри новини, че се 

намираме на 160 левги от сушата. Умът ми беше пълен с мисли, част от които записах 

както следва:  

„Отидох в Америка, за да обърна индианците, но о! кой ще обърне мен? Кой, ще 

ме избави от това зло сърце и от тази поквара? Аз имам добра лятна религия. Мога да 

говоря добре и да и си вярвам, когато наблизо няма опасност. Но щом смъртта ме 

погледне в лицето и духът ми е уплашен. Аз не мога да кажа: „За мен да умра е 

придобивка.”  

Аз наистина вярвам, че ако евангелието е вярно аз мога да имам сигурност, 

защото не само съм раздал и раздавам, всичките си притежания, за прехрана на 

сиромасите; не само предавам тялото си на изгаряне, удавяне или каквото Бог определи 

за мен; но следвам любовта (макар не както трябва все пак както мога), за да мога да я 

достигна. Вярвам, че евангелието е вярно и „Показвам вярата и чрез своите дела” 

залагайки всичко на него. Аз бих направил това отново и отново, хиляди пъти, ако ми 

се наложи да избирам. Който ме погледне казва, че аз трябва да съм християнин. 

Следователно, аз “не съм като другите човеци.” Заради това аз съм бил и съм доволен 

да бъда „слово на укор и подигравка.” Но когато се появят трудности аз започвам да 

мисля: Какво ако евангелието не е вярно? Тогава ти си най-глупавия от човеците. 

Защото каква полза ако раздадеш всичките си притежания, своето спокойствие, своите 

приятели, своята репутация, соята страна, своя живот? Заради какво се скиташ по 

лицето на земята? За един сън! Измислена басня! О, кой ще ме избави от страха от 

смъртта? Какво да направя? Къде да избягам от него? Дали да се боря като мисля или 

като не мисля за него? Преди време един мъдър човек ме посъветва: „Укрепи се и 

продължавай” Може би това е най-доброто, да гледам на него като на мой кръст докато 

той ме смири и възбуди всички добри мисли особено това да се моля непрестанно; и 

през останалото време да не мисля за него, но тихо да постоянствам „в Господния път.”  

 

Земята при Диал  

Ние продължавахме да напредваме със слаб, постоянен вятър до Вторник 

следобед когато изведнъж намерихме бял пясък на 75 фантома. Но понеже от няколко 

дни не бяхме правили наблюдения капитана започна да се чувства неспокоен, 

страхувайки се, че може без да искаме да сме достигнали до Бристолския канал или да 

се ударим през нощта в скалите на Сцили.  

Събота 28 - Още един облачен ден; но около 10 сутринта макар вятърът да 

продължаваше да духа от юг, облаците започнаха да се движат точно в 

противоположната посока и за наша изненада се разтопиха под слънцето така, че по 

обед бяхме в състояние да направим точно измерване. По него разбрахме, че се 

намираме там където се надявахме, на около 11 левги южно от Сцили.  

Неделя 29 - Около обяд още веднъж видяхме английската земя - изглежда това 

беше Гущера. Ние се движехме към нея при постоянен вятър и около обед на 

следващия ден достигнахме западния край на Белия остров. Тук вятъра се обърна 

срещу нас и на сутринта задуха отново, така че очаквахме (силния отлив също беше 

срещу нас) през нощта да бъдем отнесени няколко левги назад. Но на сутринта за наша 

голяма изненада ние видяхме Бийя Хед пред нас и открихме, че сме се придвижили 

около 40 мили напред. Около вечерта имаше затишие, но след това задуха силен 

северен вятър, който ни закара в безопасност в Даунс. Предишния ден г-н Уайтфийлд 

беше отплавал без някой от нас да подозира за присъствието на другия. В 4 сутринта 

ние взехме лодка и след половин час стъпихме на Дейл; Беше Сряда, 1 Февруари, една 
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година от пристигането на г-н Огълторп в Джорджия. Изминаха 2 години и почти 4 

месеца откакто напуснах родната си страна, за да уча индианците в Джорджия на 

християнството. Но какво междувременно научих самият аз? Защото (това което 

очаквах най-малко), аз който отидох в Америка да обърна другите сам никога не съм 

бил обърнат към Бога. „Не съм полудял” макар да говоря така, „но говоря думи от 

здрав разум” както ще разбере някой от тези, които все още сънуват ако може да се 

събуди и да види, че каквито са те такъв съм и аз.  

 

Отново в Лондон  

Сряда 1 Февруари - След като четох молитви и обясних пасаж от Писанието на 

голяма група посетители в хана аз напуснах Деъл и вечерта пристигнах във Февършам. 

Там отново четох молитви и преподавах втори урок на малцина от тези, които се 

наричаха християни, но по своето поведение бяха по-диви от най-дивите индианци, с 

което се бях срещал.  

Петък 3 - Отидох при г-н Деламот в Блендън, където очаквах студено 

посрещане. Но Бог беше приготвил пътя пред мен: едва бях казал името си и бях 

посрещнат по начин, който ме накара да кажа: „Наистина Господ е бил на това място, а 

аз не съм знаел! Благословен да е Господ, Който в сетнината ми показа по-голяма 

благост отколкото в началото.” Вечерта аз още веднъж отидох в Лондон откъдето бях 

отсъствал две години и почти четири месеца. Имах много причини да благославям 

Бога, макар че планът, да отида в една непозната земя, противно на всички мои 

предишни намерения, не се осъществи. Все пак аз вярвам, че Той в някаква степен „ме 

е водил през целия път” (Второзаконие 8:2). Така, аз научих да „не вярвам на хората” и 

достигнах да зная със сигурност, че ако „във всичките си пътища признавам Него” там 

където нашия разум не е достатъчен Той ще „оправи пътеките ни” чрез жребий или 

чрез начин, който Той избере. Така аз бях освободен от страха от морето, което 

едновременно ненавиждах и от което се страхувах от младостта си. Така Бог ми даде да 

се срещна с мнозина от Неговите служители, особено тези от църквата в Хернхут 

(моравците). Така аз мога да чета писанията на светите хора в Германия, Испания и 

Италия. Аз също така се надявам, че ще произлезе някакво добро и за другите. Всички в 

Джорджия чуха Божието слово. Някои повярваха и започнаха да вървят добре. Бяха 

направени малки стъпки за изявяване на добрите вести на африканските и 

американските езичници. Много деца научиха „как да служат на Бога” и да бъдат от 

полза за своите съседи. И тези, които бяха най-заинтересовани от това получиха 

възможност да научат какво е положението на тяхната млада колония и да положат 

една по-здрава основа на мир и щастие за много поколения.  

Събота 4 - Аз казах на своите приятели някои от причините, които донякъде 

ускориха моето завръщане в Англия. Те всички сметнаха, че е добре да ги съобщя на 

управителния съвет отговарящ за Джорджия. Според това на следващата сутрин аз 

чаках г-н Огълторп, но нямах време да говоря за това. Следобед проповядвах в 

църквата на св. евангелист Йоан. Говорех върху следните силни думи: „Ако някой е в 

Христос той е ново създание” (2 Коринтяни 5:17). След това ми беше казано, че 

мнозина от най-добрите хора в паството са били толкова обидени, че аз няма повече да 

проповядвам тук.  

Понеделник 6 - Посетих мнозина от своите приятели както и повечето от 

роднините си. Открих, че все още не е дошло времето да бъда „мразен от всичките 

човеци.” О, дано бъда подготвен за този ден!  
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Уесли среща Петър Бьолер  

Вторник 7 - (ден, който трябва да бъде запомнен). В дома на г-н Уейнантц, 

холандски търговец, аз срещнах Петър Бьолер, Шулий Ричтер и Вензрел Нейзер, които 

току що бяха пристигнали от Германия. Научавайки, че те нямат познати в Англия аз 

предложих да им осигуря подслон и ги настаних близо до г-н Хътън където живеех 

тогава. От този момент аз не пропусках никоя възможност да говоря с тях когато е 

намирах в Лондон.  

Сряда 8 - Отново посетих г-н Огълторп, но пак нямах възможност да говоря с 

него както възнамерявах. След това изчаках управителния съвет и им дадох кратко, но 

ясно обяснение за състоянието на колонията, отчет, който, страхувам се, беше доста по-

различен от тези, които те бяха свикнали да чуват и за който имам основания да 

смятам, те не са ми простили и до този ден.  

Неделя 12 - Проповядвах в църквата св. Андрей върху: „И ако продам всичко, 

което имам и раздам парите на сиромасите и ако предам тялото си на изгаряне а любов 

нямам никак не ме ползва.” (1 Кор. 13:3). О, тежки думи! Кой може да ги слуша? Тук 

също, изглежда, че няма да проповядвам повече.  

Петък 17 - Тръгнах за Оксфорд заедно с Петър Бьолер където бяхме добре 

посрещнати от г-н Сарни, единственият който сега беше останал от мнозината, които 

при нашето заминаване за Америка бяха използвани, за да се „наставляваме сладко” и 

да се радваме в това „ да понасяме укор за Христа.”  

Събота 18 - Отидохме до Стантън, Хернтхут. На следващият ден аз проповядвах 

още веднъж в замъка в Оксфорд пред многобройно и внимателно събрание. По това 

време аз говорех много с Петър Бьолер, но не го разбирах;Най-неясни ми бяха думите, 

които той каза: “Братко мой, братко мой, твоята философия трябва да си отиде.”  

Понеделник 20 - Завърнах се в Лондон. Във Вторник проповядвах в св. Елена 

върху „Ако някой иска да дойде след Мен нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста 

си и така нека Ме следва” (Лука 9:23).  

Неделя 26 - В 6 часа проповядвах в св. Лоурънс; в 10 в св. Катерина Крий; и след 

обед в св. Йоан. Вярвам, че на Бога беше угодно да благослови най-много първата 

служба защото тя беше приета най-враждебно. Тя наистина беше явно 

предизвикателство към тайнството на беззаконието, което светът нарича 

„благоразумие” основавайки се на следните думи на св. Павел към Галатяните: „Онези, 

които желаят да се представят добре по плът, те ви заставят да се обрязвате; те търсят 

само да не бъдат гонени за Христовия кръст.” (Галатяни 6:12).  

Понеделник 27 - Взех дилижанса до Салисбъри и имах няколко възможности да 

говоря сериозно с моите спътници.  

Вторник 28 - Още веднъж видях майка си. На следващия ден аз се подготвях да 

отпътувам, за да се срещна с брат си в Тивертън. Но във Вторник сутринта на 2 Март 

вестта, че другият ми брат Чарлз умира в Оксфорд ме накара веднага да потегля натам. 

Пристигайки след обед в една странна къща аз намерих няколко човека, които 

изглеждаха благоразположени към религията, на които говорих ясно; както направих и 

вечерта както на слугите така и на посетителите в моя хан.  

 

Четирите решения на Уесли  

По отношение на собственото ми поведение аз поднових и написах своите 

предишни решения:  

1. Да бъда напълно откровен и открит към всички, с които общувам.  
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2. Да се стремя към постоянна сериозност като дори за миг не се държа лековато 

с дела или думи.  

3. Да не казвам дори една дума, която не е за прослава на Бога; по-конкретно да 

не говоря за светски неща. Другите могат, не, трябва да го правят. Но какво е това за 

тях? И  

4. Да не си позволявам никакво удоволствие, което не носи слава на Бога; Да 

мисля за Бога във всичко, което правя и по този начин да отбягвам всеки вид и степен 

на това, за което чувствам, че не мога да Му благодаря.  

Събота 4 март - Намерих брат си в Оксфорд да се възстановява от своя плеврит; 

и заедно с него Петър Бьолер, чрез който употребен от ръката на великия Бог в Неделя 

5 аз бях явно убеден в своето неверие, в липса на тази вяра, чрез която единствено се 

спасяваме. Веднага в умът ми просветна мисълта: „Остави проповядването. Как може 

да проповядва на другите този, който сам няма вяра?” Аз попитах Бьолер дали смята, 

че трябва да престана или не. Той отговори: „В никакъв случай.” Аз попитах: „Но какво 

мога да проповядвам?” Той каза: „Проповядвай вярата докато я получиш; и тогава, 

понеже си я получил, ще проповядваш вяра.”  

В съответствие с това на следващия ден Понеделник 6-ти аз започнах да 

проповядвам това ново учение, макар душата ми да се дърпаше назад. Първият човек, 

на когото предложих спасение чрез вяра беше един осъден на смърт затворник. Името 

му беше Клифорд. По-рано Петър Бьолер многократно ме беше молил да говоря с него. 

Но аз не можех да си наложа да направя това бивайки все още ревностен застъпник на 

разбирането, че е невъзможно човек да се покае на смъртното си легло.  

 

Инциденти по пътя за Манчестър  

Вторник 14 - Потеглих за Манчестър заедно с г-н Кинчин, приятел от Корпсу 

кристи и г-н Фокс, доскоро затворник в градския затвор. Около осем стана дъждовно и 

много тъмно и ние изгубихме пътя си, но преди девет стигнахме до Шипстън, след като 

бяхме преминали и аз не знам как един тесен мост, който лежеше над дълбок канал 

близо до града. След вечеря аз четох молитви на хората в хана и преподавах втория 

урок - надявам се не напразно. Следващия ден ние вечеряхме в Бирмингтън; и скоро 

след като отпътувахме бяхме укорени чрез силен град за своята небрежност там, 

оставяйки тези, които ни придружаваха без достатъчно наставление и поучение. 

Вечерта пристигнахме в Стафорд. Господарката на къщата се присъедини към нашите 

молитви заедно с цялото си семейство. Преди да потеглим на следващата сутрин един 

от слугите както и конярят бяха дълбоко засегнати. Веднага след закуска стъпвайки в 

стремената аз казах няколко думи на присъстващите. Един случаен човек, който ме чу 

каза: „Господине, бих желал да поговоря Вас.” Когато влязох в къщата той ме последва 

и внезапно започна да говори: „Господине, вярвам, че сте добър човек и идвам да Ви 

разкажа чат от живота си.” През цялото време когато говореше в очите му имаше сълзи; 

и вярвам, че нито една дума то това, което му казахме не беше напразна. В нашия хан в 

Нюкасъл, където пристигнахме в десет, повечето от хората, с които говорихме бяха 

много внимателни, но една весела млада жена оставаше доста незаинтересована. Все 

пак ние продължавахме да говорим. Когато свършихме тя спря погледа с върху нас и 

нито помръдна нито каза дори една дума, но изглеждаше толкова удивена, като че ли 

бяхме възкръснали от мъртвите.  

Пристигайки в църквата Холмс около три ние бяхме изненадани когато ни беше 

показана една стая където бяха приготвени дрехи и ядене. Скоро след това двама мъже 

влязоха да вечерят и г-н Кинчин попита дали биха желали господинът да се помоли за 
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тяхното благословение. Те ни погледнаха учудено и се съгласиха, но останаха тихи 

докато правех това; един от тях с шапка на главата си. Ние започнахме да говорим за 

обръщение към Бога макар те да изглеждаха напълно незаинтересовани. След малко 

техните изражения се промениха и единия свали шапката си. Поставяйки я зад себе си 

той каза, че всичко, което сме казали е истина, че е бил голям грешник и не е разбирал 

това както трябва, но сега е решил с Божията помощ да се обърне искрено към Него. 

Ние наставихме него и спътника му, който сега по подобен начин поглъщаше всяка 

дума да вика силно към Бога, за да може Той да му „изпрати помощ от светилището” 

Късно през нощта ние достигнахме Манчестър.  

 

Спътници на седлото  

Петък 17 - Рано сутринта напуснахме Манчестър като взехме с нас и братът на г-

н Кончин, който желаеше да учи в Оксфорд. Бяхме напълно решени да не пропускаме 

възможност да наставляваме или поучаваме всички, на които можем да говорим по 

време на нашето пътуване. В Кнутсфорт, където спряхме първо, всички, на които 

говорихме приеха с благодарност наставлението. Но една жена в Разговора-на-хълма, 

където обядвахме, се показа толкова вежлива, че за почти час изглеждаше, че нашия 

труд е на вятъра. Все пак ние продължавахме да говорим. Изведнъж тя ни погледна 

сякаш току що се събужда от сън. Всяка дума попиваше в сърцето й. Аз никога не бях 

виждал толкова пълна промяна в очите, лицето и начина на говорене на някого за 

толкова кратко време.  

Около 5 мъжът, който яздеше заедно с една жена до г-н Кинчин каза: 

„Господине, трябва да благодарите на Бога, че е толкова хубав ден; понеже ако 

валеше щяхте страшно да се изцапате с Вашия малък кон.” Г-н Кончин отговори: 

„Вярно; и ние трябва да благодарим на Бога за напия живот, и здраве, и храна, и 

облекло, и за всичко.” След това той продължи да язди. Г-н Фокс го последва и каза: 

„Господине, моята господарка би желала да поговори малко повече с този господин.” 

Ние спряхме и когато те дойдоха започнахме взаимно да изследваме сърцата си. 

Вечерта те отново дойдоха при нас в нашия хан в Стоун където аз обясних на двамата 

както и на мнозина други, с които се случи да се срещнем великата истина - 

благочестието има обещание и за този и за идния живот.  

Вторник 21 - Между 9 и 10 пристигнахме в Хеджфорд. След обед ни настигна 

един човек, който скоро доказа, че е склонен повече да говори отколкото да слуша. Все 

пак ние говорехме и не преставахме. Вечерта настигнахме един млад човек, квакер, 

който след това дойде при нас в нашия хан в Хенли, откъдето изпрати за останалата 

част от семейството си, които се присъединиха към нас в молитва, към която аз 

добавих, както обикновено обяснение на втория урок. На сутринта нашият втори 

придружител дойде с нас една или две мили по-нататък и не само, че говори по-малко 

отколкото предишния ден, но получи и голяма доза сериозно предупреждение срещу 

празнословието и суетата.  

Час по-късно ние бяхме настигнати от възрастен господин, който каза, че отива 

да запише своя син в Оксфорд. Ние запитахме: „В кой колеж?” Той отговори, че не знае 

понеже нямал познати на препоръките, на които би могъл да се облегне. След като 

поговорихме малко той показа голямо разбиране за Божието провидение и ни каза, че 

знае, че Бог ни е поставил на пътя му в отговор на неговата молитва. Вечерта ние 

достигнахме Оксфорд, радващи се, че получихме толкова много свежи доказателства за 

великата истина: „Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправи пътеките 

ти” (Притчи 3:6).  
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Проповядване в замъка на Оксфорд  

Вторник 23 - Отново срещнах Петър Бьолер, който ме удивлява все повече и 

повече поради описанието, които дава за живота на истинска вяра - святостта и 

радостта, които твърди, че я придружават. На следващата сутрин аз отново започнах да 

чета гръцкия нов завет решавайки да прибягна „към закона и свидетелството.” Бях 

уверен, че по този начин Бог ще ми покаже дали това учение е от Него.  

Понеделник 27 - Г-н Кинчин дойде с мен в замъка където, след четенето на 

молитви и проповед върху: „Определено е на човеците веднъж да умрат” ние се 

молихме заедно с един осъден човек първо с няколко написани молитви и след това с 

думите, които ни бяха дадени в този час. Той коленичи с голямо объркване и тежест 

като нямаше “почивка в костите си поради” своите „грехове.” След известно време той 

стана и смело каза: „Сега аз съм готов да умра. Аз зная, че Христос е отнел греховете 

ми; и няма вече никакво осъждение за мен.” Същата явна радост той показа и когато 

беше отвеждан за екзекуция. Дори в своя последен миг беше същия, наслаждавайки се 

на съвършен мир и уверен, че е бил „приет във Възлюбения.”  

Неделя 12 Април - Понеже беше Великден аз проповядвах в университетската 

църква върху: „Иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които 

го чуят ще оживеят.” (Йоан 5:25). Следобед проповядвах първо в замъка и след това в 

Карфакс върху същите думи. Виждах обещанието, но то беше много далечно. 

Вярвайки, че за мен е по-добре да очаквам Неговото обещание в тишина и отделеност в 

Понеделник 3 аз се съгласих с желанието на г-н Кинчин да отида при него в Дамр, 

Хампшир. Но аз не останах там задълго бивайки ревностно умоляван да отида в 

Лондон макар и само за няколко дена. Така,  на 18 Вторник аз се завърнах.  

 

Разговори с Бьолер.  

Отново попитах П. Бьолер дали трябва да спра да поучавам другите. Той каза: 

„Не; не скривай в земята таланта, който ти е дал Бог.” Според това във Вторник 25 аз 

говорих ясно и пълно в Бледнод със семейството на  г-н Деламот за естеството и 

плодовете на вярата. Г-н Брогтън и брат ми бяха там. Най-голямото възражение на г-н 

Брогтън беше, че никога не е мислил, че аз, който съм понесъл и изстрадал толкова 

неща. нямам вяра. Брат ми беше много ядосан и ми каза, че не зная каква пакост съм 

направил говорейки така. И, наистина, на Бога беше угодно да разпали един огън, 

който аз вярвам никога няма да бъде угасен.  

В Сряда 26, денят определен за моето завръщане в Оксфорд, аз още веднъж 

чаках комитета на Джорджия, но бивайки притиснат от времето бях принуден да им 

оставя записките, които възнамерявах да им дам със собствените си ръце. Един от тях 

беше документа, чрез който аз бях назначен за служител в Савана и който смятах, че не 

е правилно да задържам след като не изпълнявам повече тази длъжност.  

Петър Бьолер вървя с мен няколко мили и ме настави да не препятствам Божията 

благодат. При кръста на Герард аз ясно говорих на тези, които Бог беше предал в 

ръцете ми за вярата, която е в Исус; както направих и на следващия ден с един млад 

човек, когото настигнах и вечерта на нашите приятели в Оксфод. Това е едно странно 

учение, с което дори тези, които не му противоречат не знаят какво да правят, но един 

или двама, които бяха напълно наранени от греха с желание слушаха и приемаха с 

радост. През следващите един или два дена аз бях напълно утвърден в „истината на 

благочестието” чрез слушането на г-н Хътчинс от колежа Пембок и г-н Фокс: двама 
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души, на които Бог беше дал тази вяра, чрез която идва спасението в един миг така 

както светкавицата пада от небето.  

Понеделник 1 май - Връщането на болестта на брат ми отново ме принуди да 

бързам към Лондон. Същата вечер го намерих в Джеймс Хътън в по-добро здраве 

отколкото очаквах, но силно противоречащ това, което той наричаше „нова вяра.” Тази 

вечер започна нашето малко общество, което след това се срещаше в Фетър Лейн.  

Сряда 3 - Моят брат имаше дълъг и сериозен разговор с Петър Бьолер. И сега се 

видя угодно на Бога да отвори очите му така, че той също да види ясно какво е 

естеството на тази жива вяра, чрез която единствено „ сме спасени по благодат.”  

Четвъртък 4 - Петър Бьолер напусна Лондон, за да отплава за Каролина. О, какво 

дело е започнал Бог откакто той пристигна в Англия! То никога няма да премине 

докато небето и земята стоят.  

Неделя 7 - Сутринта проповядвах в св. Лоурънс и след това в църквата св. 

Катерина. И в двете ми беше дадено да говоря силни думи затова не се учудих когато 

ми казаха, че повече няма да проповядвам в нито една от двете църкви.  

Неделя 14 - Сутринта проповядвах в св. Ана на Алдерсгейт и следобед в 

параклиса Савой свободно спасение чрез кръвта на Христос. Скоро ми казаха, че в св. 

Ана по подобен начин повече няма да проповядвам.  

Петък 19 - Плевритът на моя брат се върна за втори път. Неколцина от нас 

прекараха съботната нощ в молитва. На следващия ден, който беше Петдесятница, след 

като слушах д-р Хейлин да проповядва една истинска проповед (върху „Те се 

изпълниха със Святия Дух” „И така,” каза той, „можете да бъдете всички ако не беше 

Вашата вина.”) и му помагах в раздаването на святото причастие (неговият помощник 

беше болен) аз получих изненадващата новина, че моят брат е намерил мир за душата 

си. Неговата телесна сила също се върнала от този час. „Кой е велик като нашия Бог?”  

Проповядвах в св. Йоан, Уапинг в 3 часа и в св. Павел вечерта. Повече няма да 

проповядвам в тези църкви. Следващия Четвъртък проповядвах в св. Антолин.  

Понеделник, Вторник и Сряда имах постоянна тъга и тежест в сърцето си.  

Четвъртък 24 Май - Мисля, че беше около 5 сутринта, когато отворих своя Нов 

завет на следните думи: „Дадоха ни се твърде големите и изобилни обещания чрез 

които да станем участници в Божественото естество.” (2 Петрово 1:4). Продължих да 

чета нататък и отворих на следните думи: „Не си далеч от Божието царство.” (Марк 

12:34). След обед бях помолен да отида в църквата св. Павел. Антемът беше „От 

бездната викам към Тебе о Господи: Господи, послушай гласа ми. О, нека ушите Ти 

добре да чуят гласа на оплакването ми. Ако ти Господи гледаше на моите прегрешения 

как бих устоял? Но в Теб има милост затова ще Ти се боят. Израелю, уповавай на 

Господа; защото в Него е милостта и изкуплението. Той ще изкупи Израел от всичките 

му грехове.”  

 

„Почувствах сърцето си странно затоплено.”  

Вечерта, твърде неохотно отидох на събирането на улица Аудтрсгейт, където се 

четеше предговорът на Лутер към посланието към Римляните. Около четвърт час преди 

девет докато той обясняваше промяната, която Бог извършва в сърцето чрез вяра в 

Христос почувствах сърцето си странно затоплено. Почувствах, че вярвам в Христос, 

единствено в Христос за спасение; и ми беше дадена една увереност, че Той е отнел 

греховете ми, дори моите, и ме е спасил от закона греха и на смъртта. Започнах да се 

моля с цялата си сила за тези, които се бяха отнесли зле с мен и ме бяха преследвали. 

След това изповядах открито пред всички присъстващи това, което чувствах за пръв 
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път в сърцето си. Но не след дълго врагът подхвърли: „Това не може да бъде вяра; 

защото къде е радостта ти?” Дотогава аз бях учен, че мирът и победата над греха са 

основни за вярата в Начинателя на нашето спасение; но що се отнася до даването на 

радост, която обикновено съпътства нейното начало, особено в тези, които скърбят 

дълбоко, Бог понякога я дава и понякога я задържа според решението на волята Си. 

След като се върнах у дома бях силно нападнат от изкушения, но аз извиках и те 

побягнаха. Те се връщаха отново и отново. Аз често повдигах очите си и Той „ми 

изпрати помощ от високо.” По този начин аз открих основната разлика между това и 

моето предишно състояние. Аз се борех, да, воювах с цялата си сила под закона, както 

и под благодатта. Но тогава аз бях понякога, ако не и често, побеждаван; сега, аз винаги 

побеждавах.  

Четвъртък 25 - В момента, в който се събудих Господ Исус беше в сърцето и в 

устата ми; и аз открих, че цялата ми сила лежи в това да пазя погледа си устремен в 

Него и душата ми да Го очаква постоянно. Следобед отново бях в св. Павел и можах да 

опитам добрите думи на Божието слово в антема, който започваше: “Винаги ще пея за 

Божиите милости; с устата си ще разказвам Твоята истина от едно поколение на друго.” 

Все пак врагът ме нападна със страх: „Ако наистина вярваш защо няма разумна 

промяна? Аз отговорих (и все пак не аз) „Не знам това, но зная, че „имам мир с Бога.” 

Днес аз не съгрешавам и Исус, моят Господар ми е забранил да мисля за утрешния 

ден.”  

Сряда, 7 Юни - Реших, ако позволи Бог, да посетя за кратко Германия. Преди да 

напусна Джорджия възнамерявах да направя това ако е угодно на Бога да ме върне в 

Европа. Сега виждах ясно, че времето е дошло. Моят слаб ум не може да разбере това. 

Мисля, че разговорите с тези святи хора, които сами са живо свидетелство за пълната 

сила на вярата и все пак са способни да понасят тези, които са слаби, могат да бъдат 

използвани от Бога така да настроят душата ми, че да бъда в състояние да вървя от вяра 

към вяра  и от „сила в сила.”  

(Следващите 3 месеца Уесли прекарва в Германия посещавайки моравските 

братя)  

 

Уесли проповядва в затвора Нюгейт  

Неделя, 17 Септември (Лондон) - Започнах да изявявам в моята собствена страна 

добрата вест за спасението проповядвайки три пъти и след това обяснявайки светото 

Писание на голямо множество в Моинорис. В понеделник с радост срещнах с нашето 

малко общество, което сега се състои от 32 души. На следващия ден отидох на среща с 

осъдените престъпници в Нюгейт и им предложих свободно спасение. Вечерта посетих 

едно събиране на улица Аудърсгейт. Отначало някои протестираха, но не задълго; при 

раздялата ни нямаше нищо освен любов.  

Петък 3 Ноември - Проповядвах в св. Антолин, в Неделя 5 в св. Ботолф 

Бишопгейт, следобед в Ислингтън и вечерта пред такова събрание, каквото никога по-

рано не съм виждал в св. Климент в Стернд. Това беше първия път когато проповядвах 

тук и предполагам, че ще бъде и последния.  

Неделя 3 Декември (Оксфорд) - Започнах да чета молитви в Бокардо (градския 

затвор) практика, която беше прекратена от дълго време. Следобед получих писмо, 

което силно ме умоляваше да публикувам своята оценка за Джорджия както и друго, 

което също толкова силно настояваше да не правя това „понеже това ще ми донесе 

много неприятности.” Аз се допитах до Бога и Неговото слово и получих два отговора; 
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първият от Езекиил 33:2-6; другия „Понеси страдания като добър войник Исус 

Христов” (2 Тимотей 2:3).  

Вторник 5 - Започнах да чета молитви и да проповядвам в приюта за бедни в 

Глочестър, а в Сряда и в този, който принадлежеше на епархията св. Тома. И двата дена 

проповядвах в замъка. В св. Тома имаше млада жена, която бълнуваше като луда. Тя 

непрестанно викаше и измъчваше себе си. Имах голямо желание да говоря с нея. 

Когато започнах тя притихна. Сълзи течаха по бузите й през цялото време докато й 

казвах: „Исус от Назарет желае и може да те избави.”  

Понеделник 11 - Научавайки, че г-н Уайтфийлд пристига от Джорджия аз 

побързах да замина от Оксфорд за Лондон и във Вторник 12 Бог ни даде отново да 

имаме сладко общение.  

 

Извадки от дневника на Уесли  

След тригодишно проповядване в щата Джорджа, Джон Уесли се завръща в 

родния си Бристол. Работата му сред американските индианци е неуспешна. Църквите в 

Америка също не го приемат добре. Но в Англия следва още по-неприятна изненада, 

която той записва в дневника си:  

Неделя 7-ми: Проповядвах в Св. Лоренс сутринта а след това в църквата Св. 

Катерина. Говорих силно и на двете служби и затова не бях изненадан, когато ми 

казаха никога вече да не проповядвам в тези църкви.  

Неделя 14: Проповядвах в Св. Ана в Алдерсгейт, а след обед в Савой относно 

спасение чрез вяра в кръвта на Христос. След това ми забраниха ми проповядвам в Св. 

Ана. Проповядвах в Св. Джон в 3ч. и в Св. Бенет същата вечер. И в тези църкви ми 

забраниха да проповядвам.  

Скоро в областта няма църква която да не го е изгонила. Уесли е на края на 

силите си. Неговия приятел и съветник Бохлер му пише: „Проповядвай вяра докато 

вярата дойде и в теб, и тогава ще проповядваш вяра защото я имаш”. В следващата 

бележка в дневника на Уесли четем:  

2 Април, 1739 Понеделник: Изгонен от почти всички църкви в околията с голяма 

неохота отидох да проповядвам на миньори край Бристол. Когато пристигнах около 4 

след обед по брега бяха насядали над 3000 души.  

Неделя 8-ми: В 7 сутринта говорих на около 1000 човека в Бристол и после на 

1500 на хълма Ханам край Кингсууд. Същия след обед проповядвах на 5000 в Роуз 

Греен  

Вторник 17-ти: В 5 след обед трябваше да говоря пред малка група от хора в Бак 

Лейн. Когато пристигнах залата беше препълнена. От тежестта на хората централната 

колона се прекърши и подът започна да потъва. Но след малко спря и успях да 

проповядвам.  

 
 

Глава 3: Проповядване на открито; „Целия свят е моя 

енория”; Уайтдийлд; Уелс; Опитности с демони  
 

Уесли започва да проповядва на открито  

1739. 15 Март - По време на моя престой (в Лондон) аз бях напълно зает с 

нашето общество на Фетър Лейн както и с множество други, които желаех да 

поддържам. Немах намерение да напускам Лондон, когато получих писмо от г-н 
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Уайтфийлд и друго от г-н Стюард, които ме умоляваха по най-настоятелен начин да 

дойда в Бристол без да се бавя. Не ми се искаше да направя това.  

Вторник 28 - Моето пътуване беше представено пред нашето общество на Фетър 

Лейн. Моят брат Чарлс едва спомена за него. Когато обаче се обърна към  Божия 

пророк той получи следните думи като изговорени към него: „Сине човешки, Аз с един 

удар ще отнема от тебе желанието на очите ти; а ти да не жалееш или плачеш, нито да 

потекат сълзите ти” (Езекиил 24:16). Все пак другите наши братя продължаваха да 

спорят без някаква вероятност да достигнат до единодушно решение, докато накрая 

всички се съгласихме да решим чрез жребий. И така беше решено, че аз трябва да 

отида.  

Четвъртък 29 - Напуснах Лондон и вечерта поучавах една малка група в 

Бесингстоук.  

Събота 31 - Вечерта достигнах Бристол и там срещнах г-н Уайтийлд. Отначало 

аз не можех да се съглася със странния начин на проповядване на открито, за който той 

ми даде пример в Неделя понеже през целия си живот (до съвсем скоро) толкова 

стриктно се бях придържал към приличието и реда, че смятах едва ли не за грях 

мисълта, че това може да не бъде направено в църква.  

1 Април - Вечерта (г-н Уайтфийлд беше заминал) аз започнах да обяснявам 

проповедта на нашия Господ на планината (един твърде забележителен прецедент за 

проповядване на открито макар че предполагам, по същото време са се провеждали 

църковни служби) на малка група, която имаше навика да се среща един или два пъти 

седмично на улица Николас.  

Понеделник 2 - В 4 след обед реших да бъда по-смел и да изявя по улиците 

добрата вест за спасението говорейки от върха на едно малко възвишение близо до 

града на около 3000 души. Текста, върху който говорех беше този (възможно ли е 

някой да е толкова невеж, че да не вижда как той се изпълнява във всеки служител на 

Христос?): „Духът на Господа е на мене понеже ме е помазал да проповядвам на 

сиромасите; да превържа сърцесъкрушените, да проглася освобождение на вързаните и 

да проглася благоприятната Господна Година.” (Исая 61:1-2; Лука 4:18-19).  

Неделя 8 - В 7 сутринта проповядвах на около 1000 човека в Бристол и след това 

на около 1500 от върха на хълма Ханам в Кингсууд. Аз извиках към тях с думите на 

евангелския пророк: „О, вие, които сте жадни, елате всички при водите; и вие, които 

нямате пари, елате, купете и яжте. Да! Елате, купете вино и мляко без пари и без 

заплащане.” (Исая 55:1). Следобед около 500 души дойдоха в Роуз Грийн (от другата 

страна на Кингсууд); сред които аз застанах и извиках в името на Бога: „Ако е жаден 

някой нека да дойде и да пие. Който вярва в Мене реки от жива вода ще потекат от 

утробата му както казва Писанието.” (Йоан 7:38).  

Вторник 17 - В 7 следобед посетих малкото общество в Бак Лейн. Стаята, в 

която се намирахме имаше подпори, но тежестта на хората накара пода да поддаде и 

още в началото на проповедта гредата, която я подпираше падна с голя шум. Но пода 

не потъна повече, така че, макар отначало да бяха донякъде изненадани, хората тихо и с 

вниманието се върнаха към това, което се говореше.  

Понеделник, 7 Май - Бях готов да отпътувам към Пенсфорд където трябваше да 

проповядвам в църквата, когато получих следната бележка:  

„Господине,  

Нашият служител беше уведомен, че Вие не сте на себе си и поради тази 

причина няма да проповядвате в никоя от неговите църкви.” Все пак аз отидох и в 
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Приийстдаун и на около половин миля от Пенсфорд проповядвах Христос нашата 

„мъдрост и праведност и изкупление и освещение.”  

Вторник 8 - Отидох в Бат, но не можах да отида на моравата където бях говорил 

преди. В резултат ми беше предложено едно много по-удобно място, където 

проповядвах Христос на около 1000 души.  

Сряда 9 - Сдобихме се със собственост върху парче земя близо до двора на 

църквата св. Яков на Хрос Феър, Бристол, където възнамеряваме да построим стая, 

достатъчно голяма, за да побере както обществата на улиците Николас и Болдуин така 

и толкова от техните познати, колкото биха пожелали да дойдат когато разясняваме 

Писанието. В Събота 12 беше положен първия камък с глас на радост и хваление.  

 

Първата методистка сграда  

Отначало аз нямах намерение да бъда въвличан както с разходите по тази работа 

така и с нейното изпълнение и назначих 11 човека, върху които, разбира се, 

предполагах, че ще падне отговорността за това. Но аз скоро разбрах своята грешка. 

Първо, по отношение на разходите: защото цялото начинание нямаше да се осъществи 

ако аз веднага не бях поел върху себе си заплащането на всички работници. Така преди 

да разбера какво става аз влязох в дълг за повече от 150 фунта, който трябваше да 

изплащам както мога понеже обещаното и от двете общества не възлизаше на повече от 

&#188; от тази сума. Що се отнася до ръководенето на работата аз получих две писма 

от моите приятели в  Лондон и по специално от г-н Уайтфийлд, че нито той нито те не 

желаят да имат нищо общо с тази сграда нито пък ще я подкрепят по някакъв начин 

освен ако аз веднага не освободя всички отговорници и не направя всичко от собствено 

име. За това можели да бъдат дадени много причини, но една е достатъчно, а именно: 

„че такива отговорници винаги ще могат да ме контролират и ако аз не проповядвам 

това, което те желаят могат да ме изгонят от сградата, която аз сам съм построил.” Аз 

се подчиних на техния съвет, освободих всички отговорници (никой не се 

противопостави) и поех цялостното ръководство в свои ръце. Вярно е, че нямах нито 

пари, нито пък някаква човешка вероятност да ги осигуря, но аз знаех, че „Господна е 

земята и всичко що е в нея,” а в Неговото име не можех да се съмнявам.  

Неделя 13 - Обичайните ми публични задължения сега са както следва: Всяка 

сутрин аз чета молитви и се моля в Нюгейт. Всяка вечер обяснявам част от Писанието 

на едно или повече от обществата. В Понеделник следобед проповядвам на открито 

близо до Бристол; във Вторник в Бат; в Сряда в баптистките воденици; всеки Четвъртък 

близо до Пенсфорт; всеки Петък в Кингсууд; в Събота следобед и Неделя сутрин в 

Боулинг Грийн (който се намира близо до центъра на града); в Неделя от 11 близо до 

хълма Ханам, в 2 в Клифтон и в 5 на Роуз Грийн. И така ще продължавам толкова дни 

за колкото ми достигнат силите.  

 

Живите аргументи на Уесли  

Неделя 20 - Виждайки мнозина от богатите в църквата в Клифтън моето сърце 

изпитваше голама болка за тях и аз искрено желаех някои дори и от тях „да влязат в 

Божието царство.” Но колкото и да желаех аз не знаех как да ги предупредя да “бягат 

от идващия гняв” докато моят Завет не се отвори на думите: „Не съм дошъл да призова 

праведните, но грешните на покаяние.” (Марк 2:17); Когато размишлявах над тях 

душата ми беше толкова разширена, че аз можех да викам силно (макар и не като 

нещастния Архимед) „Дайте ми опорна точка и ще повдигна земята.”  
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Изпратените от Бога светкавици и дъжда не възпряха около 1500 души да се 

съберат в Роуз Грийн. Нашия текст от Писанието беше: „Гласът Господен е над водите; 

Бог на славата гърми; Господ гърми над големите води, гласът Господен е силен; 

гласът Господен е величествен” (Псалм 29:3-4). Вечерта Той говори на трима, в душите 

на които имаше буря и ураган и те веднага намериха покой. През цялото това време аз 

непрестанно бях питан както от хора, които целенасочено бяха дошли в Бристол, за да 

изпитат тази странна работа така и от случайни посетители „Как е възможно това?” и 

бях предупреждаван безброй пъти (най-вече поради грубо неразбиране на случващото 

се) да не вземам под внимание видения или сънища или да си въобразявам, че 

греховете на хората са простени поради силните им викове, или сълзи, или външни 

проявления. На един, който многократно ми беше писал поради тази причина аз 

отговорих както следва: „Несъгласието между нас е основно, ако не и единствено 

относно фактите. Вие отричате, че сега Бог действа чрез тези ефекти или поне, че 

действа по този начин. Аз утвърждавам и двете неща защото съм ги чул със 

собствените си уши и съм ги видял с очите си. Аз съм виждал (доколкото нещо от този 

вид може да бъде видяно) мнозина променени в един миг от дух на страх, ужас, 

отчаяние в дух на любов, радост и мир и от грешните желания, които до този момент са 

царували в тях в чисто желание да вършат Божията воля. Това са нещата, на които съм 

бил и на които сега почти ежедневно съм свидетел със собствените си очи. Какво мога 

да кажа относно виденията или сънищата? Познавам няколко човека, в които тази 

голяма промяна е била изработена чрез видение или чрез ярка картина поставена пред 

очите на умът им на Христос, или на кръста, или в Неговата слава. Това е факта; нека 

всеки го разбира както желае. Тази промяна е била извършена (не само чрез 

проливането на техните сълзи, или от падането, им земята или от викането; това не са 

плодовете както Вие изглежда предполагате доколкото аз мога да отсъдя, но) от целия 

курс на техния живот дотогава в много отношения лош; а от това време свят, праведен 

и добър. Аз ще ви покажа човек, който до този момент е бил лъв, а сега е агне; такъв 

който е бил пияница, а сега е крайно трезвен; развратник, който сега се гнуси дори да 

се допре до осквернената от плътта дреха. Тези са моите живи свидетелства за това, 

което твърдя, а именно, че Бог сега както и тогава дава прощение на греховете и дара 

на Святия Дух на нас и на децата ни. Да, и доколкото зная прави това внезапно и често 

посредством видения и сънища. Ако това не е така аз се оказвам лъжесвидетел пред 

Бога. Защото чрез Неговата благодат аз свидетелствам за тези неща и ще продължавам 

да го правя.”  

 

Бау Наш спори с Уесли  

Вторник 5 Юни - В Бат всички очакваха да видят как ще постъпи с мен един 

известен мъж и аз многократно бях умоляван да не проповядвам защото никой не 

знаеше какво може да се случи. Тези слухове също така станаха причина да се сдобия с 

много по-голяма публика, сред които бяха мнозина от богатите и влиятелните. Аз им 

казах ясно, че Писанието обвинява всички в грях - високопоставени и нископоставени, 

богати и бедни - и едните и другите. Мнозина от тях изглеждаха малко учудени когато 

се появи техния водач, приближи се до мен и ме попита с какво право правя това. Аз 

отговорих: „С авторитета на Исус Христос, дадена ми от архиепископа на Кентърбъри 

когато той положи ръце върху мен и каза: „Приеми авторитета да проповядваш 

евангелието.” Той каза: „Това противоречи на Акта на парламента. Това е събрание на 

размирници.” Аз отговорих: „Господине, събранията на размирниците споменати в този 

акт (както показва неговия приембюл) са събрания с противодържавна дейност. Но това 
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не е такова. Тук няма и следа от противодържавност. Следователно, то не е противно на 

Акта.” Той отговори: „Аз вече казах, че е. И освен това Вашето проповядване плаши 

хората и ги кара да стават безумни.” „Господине, чували ли сте ме някога да 

проповядвам?” „Не.” „Как тогава съдите за това, което никога не сте чували?” „От 

общите слухове.” „Общите слухове не са достатъчни. Нека Ви попитам, господине, 

дали не се казвате Наш?” „Моето име е Наш.” „Господине, аз не смея да съдя по 

общите слухове. Не смятам, че те са достатъчни, за да съдим по тях.” Тук, той спря за 

малко и след като се възстанови донякъде каза: „Аз желая да зная за какво са дошли тук 

тези хора.” На което някой отговори: „Господине, оставете го на мен; нека да му 

отговори една стара жена. Вие г-н Наш се грижите за своето тяло, ние се грижим за 

своите души. И за храна за душите си сме дошли тук.” Той не отговори нито една дума 

и си отиде.  

Когато се прибрах в къщи улицата беше пълна с хора лутащи се насам и натам и 

говорещи големи думи. Но когато един от тях попита, „Кой е той?” и аз отговорих: “Аз 

съм” веднага млъкнаха. Няколко дами ме последваха в къщата на г-н Мърчънт и 

слугата ми каза, че желаят да разговарят с мен. Аз отидох при тях и им казах: „Дами, 

вярвам, че слугата се е объркал; Вие желаете единствено да ме видите.” Аз добавих: 

„Аз не очаквам, че големите и богатите ще пожелаят нито да говорят с мен нито да ме 

слушат; защото аз явно говоря истината - нещо, което Вие не слушате и не желаете да 

чуете.” Разменихме си още няколко думи, след което си отидох.  

Понеделник 1 - Получих настоятелно писмо от Лондон (бях получил няколко 

подобни по-рано) да се върна там колкото е възможно по-бързо, защото нашите братя 

от Фетър Лейн се намират в голямо объркване и се нуждаят от моето присъствие и 

съвет. След това вечерта проповядвах върху думите: „Затова ви свидетелствам в този 

ден, че аз съм чист от кръвта на всички;  защото не се въздържах да ви изявя цялата 

Божия воля.” (Деяния 20:26-27). След проповедта аз ги препоръчах на благодатта на 

Бога, в Когото бяха повярвали. Наистина Бог има работа на това място, която трябва да 

бъде свършена. Аз не съм намирал такава любов в цяла Англия; нито нрав токова 

детски, искрен и податлив на учение като този, който Той беше дал на тези хора. Все 

пак през цялото време аз бях спохождан от множество мисли за необикновения начин 

на своето служение сред тях. Но след като често поставях това пред Господа и 

спокойно претеглях всички възражения, които чувах срещу него не можех да не се 

съглася с това, което по-рано бях написал на един приятел, който открито изразяваше 

своето неодобрение. Аз прилагам чат от това писмо, за да може въпросът да бъде 

напълно осветен.  

 

„Целия свят е моята енория“  

„Вие казвате, че не можете да примирите някои части на моето поведение с 

характера, който аз от дълго време подкрепям нито пък някога ще направите това. 

Следователно, аз се отричам от този характер при всеки възможен случай. Аз казах на 

всички на нашия кораб, на всички в Савана, на всички във Фредерика и навсякъде с 

ясни думи, че аз не съм християнин, аз единствено гоня изподир, дано да уловя нещо.”  

 

* * * * 

 

„Ако попитате с какво право върша това то е следното: Желанието да бъда 

християнин и убеждението, че съм задължен да извърша всяко добро, за което имам 

благоприятен случай. и накъдето смятам, че е най-добре е мое задължение да отида. 
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Воден от този принцип аз отидох в Америка; поради този принцип посетих Моравската 

църква; и поради същия сега аз съм готов (Бог да ми помага) да отида в Абисиния, или 

Китай, или където е угодно на Бога да ме призове.  

Относно Вашия съвет, да се установя в колежа там аз нямам работа понеже сега 

нямам нито длъжност нито ученици. Дали другата част на  Вашето предложение ще 

бъде удачна за мен т.е. „да се заема с лекуването на душите” ще имам достатъчно време 

да обмисля ако това ми бъде предложено. Но междувременно Вие смятате, че трябва да 

остана спокоен, понеже иначе, ако се намесим в работата на други и работя с хора, 

които не ми принадлежат, ще взема чуждо служение.. По подобен начин Вие питате: 

„Как събирам християни, които не са под моя отговорност да пеят псалми, да се молят 

и да слушат обяснение на Писанието?” и смятате, че според католическите принципи е 

трудно да оправдаете това, когато се върши в енориите на други хора. Позволете ми да 

говоря ясно. Ако под католически принципи вие имате в предвид други освен тези на 

Писанието те нямат никаква тежест за мен. Аз не приемам друго правило независимо 

дали се отнася до вярата или практиката освен светите писания. Но според библейските 

принципи аз не смятам, че е трудно да се оправдае това, което правя. Бог в Писанието 

ми заповядва, според силата ми, да наставлявам невежите, да поправям злите, да 

утвърждавам добродетелта. Хора ми забраняват да правя това в други енории; т.е. да 

правя това изобщо виждайки, че аз нямам собствена енория и вероятно няма да имам. 

Тогава кого да слушам, хората или Бога?”  

 

* * * * 

 

„Аз гледам на целия свят като на моя енория; имам в предвид дотолкова, че в 

която и част на света да се намирам аз смятам за приемливо, правилно и за свое 

неотклонно задължение да изявявам на всички, които желаят да слушат добрата вест за 

спасение. Това е работата, за която зная, че Бог ме е призовал и аз съм сигурен, че 

Неговото благословение я придружава. Тогава аз имам голямо насърчение да бъда 

верен на работата, която Той ми е поверил да върша. Аз съм Негов слуга и като такъв 

съм задължен според ясните насоки на Неговото слово „доколкото мога да върша добро 

на всичките човеци.” Неговото провидение е в пълно съгласие с Неговото Слово което 

ме кара да се откажа от всички останали неща, за да се посветя единствено на това „и 

да не се уморявам да върша  добро.”  

 

Сузана Уесли и нейния син  

Сряда 13 - След като приех светото причастие в Ислингтън аз имах още една 

възможност да видя майка си, която не бях виждал откакто се върнах от Германия. Тук 

не мога да не спомена някои странни обстоятелства. Миналият Юни аз й бях прочел 

едно писмо представляващо кратко описание на това, което се беше случило в душата 

ми през последните няколко дена по това време. Тя напълно одобри това и каза, че 

сърдечно благодари на Бога, Който ме е довел да мисля по такъв начин. Докато бях в 

Германия, копие от това писмо било изпратено (без моето знание) до един от моите 

роднини, който изпратил известие на моята майка. Поради тази причина сега аз я 

намерих в страх за мен бивайки убедена „чрез доказателство намиращо се в едно от 

собствените ми писма, че аз твърде много съм се отклонил от вярата.” Аз не можах да 

разбера какво е това писмо, но когато разпитах установих, че то е било същото, което 

сам й бях прочел. Колко трудно е да си съставим правилно виждане за някого или за 

нещо, когато то е предавано от предубеден човек! Да, дори сам той да бъде толкова 
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честен човек: защото този, който й беше дал писмото е човек, чиято честност не 

подлежи на съмнение. И все пак, чрез неговото искрено свидетелство за едно писмо 

попаднало пред очите му истината беше толкова изкривена, че майка ми не познала 

писмото, което беше чувала от край до край, нито че самият аз съм й го чел.  

Вторник 14 - Отидох с г-н Уайтфийлд в Блакхет където имаше 1200 или 1400 

души. Той малко ме изненада когато пожела да проповядвам вместо него; което аз 

направих (макар плътта ми да се ужасяваше) говорейки върху моя любим предмет: 

„Исус Христос, Когото Бог направи за нас мъдрост и праведност и изкупление и 

освещение.” Бях обзет от силно състрадание към богатите, които присъстваха и се 

обърнах конкретно към тях. Някой внимаваха докато други се качиха в с колите си и 

избягаха от един толкова недодялан проповедник.  

Неделя 17 - В 7 проповядвах в Горен Мурфийлд на (вярвам) 6 000 или 7000 

души върху: „Всеки който е жаден нека дойде при водите.” В 5 проповядвах в 

Кенингтън Комън на около 1500 върху следните думи: „Към мене погледнете и спасени 

бъдете всички земни краища.” (Исая 45:22).  

Понеделник 18 - Рано сутринта напуснах Лондон и на следващата вечер 

пристигнах в Бристосл и проповядвах (както бях решил ако Бог позволи) на голяма 

множество. Текста ми отново беше: „Към мене погледнете и спасени бъдете всички 

земни краища.” (Исая 45:22). Харис Хауел ме извика 1 или 2 часа по-късно. Той каза, че 

е бил много разубеждаван както да ме слушал така и да се вижда с мен от мнозина, 

които са говорели всякакви злини за мен. „Но,” каза той, „веднага щом ви чух да 

проповядвате бързо открих на какъв дух сте. И преди да свършите аз бях толкова 

завладян от радост и любов, че с голяма мъка се прибрах у дома.”  

Неделя 24 - Докато яздех към Роуз Грийн по един прав път конят ми внезапно 

падна върху главата си и започна да се търкаля. Не бях наранен по друг начин освен 

малко натъртен от едната страна; което в момента не чувствам, но проповядвам без 

болка на 6 000 или 7000 души върху следния важен текст: „Ядете ли пиете ли всичко 

вършете за Божия слава.” (виж 1 Коринтяни 10:31).  

 

Разговори с Уайтфийлд.  

 Петък 6 Юли - След обед бях с г-н Уайтфийлд, който току що беше дошъл от 

Лондон, в баптистките воденици където той проповядва относно “Святия Дух, Когото 

всички вярващи ще приемат” като порица справедливо макар и строго тези, които 

проповядват, като че ли няма Святи Дух.  

Събота 7 - имах възможност да говоря с него относно външните знаци, които 

често придружават вътрешната работа на Бога. Намерих, че възраженията му са 

основани най-вече на големи изопачавания на действителните факти. Но на следващия 

ден той имаше възможност да се запознае по-добре с въпроса: защото едва беше 

започнал да приканва грешниците да повяват в Христос когато 4 човека близо до него 

паднаха почти в един и същ момент. Един от тях лежеше без да дава никакви признаци 

на съзнание. Втория трепереше неудържимо. Цялото тяло на третия беше обхванато от 

силни конвулсии, но той не издаваше никакъв звук освен стенание. Четвъртия също 

така беше в конвулсии, и с много сълзи викаше силно към Бога. Вярвам, че от този 

момент ние и двамата ще оставим Бог да върши Своето дело по начин, който Му е 

угоден.  

Петък 23 - В петък следобед аз напуснах Бристосл заедно с г-н Уайтфийлд сред 

силен дъжд. Но облаците скоро се разпръснаха, така че имахме спокойна, тиха вечер и 

сериозно общество в Търнбъри.  
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Вторник 17 - Аз яздех до Брадфорд, на 5 мили от Бат, където отдавна бях канен 

да отида. Изчаках служителя и му казах, че желая да проповядвам в неговата църква. 

Той отговори, че не е обичайно да се проповядва през седмицата, но ако дойда в Неделя 

той би се радвал на моята помощ. Тогава аз отидох при един господин, който беше 

присъствал когато проповядвах в Бат и с най-искрен вид ми пожела успех в името на 

Господа. Но това беше минало. Сега аз го намерих доста хладен. Той започна да спори 

по няколко въпроса и накрая ми каза открито, че един от моите собствени колеги от 

Оксфорд го е информирал, че те винаги са гледали на мен като на малко луд. Все пак 

няколко души, които не бяха на неговия ум осигуриха удобно място (наречено Биър 

фиелд или Бари фиелд) на върха на един хълм, в подножието на който лежеше градът. 

Тук аз предложих Христос на около 1000 души за „мъдрост, праведност, изкупление и 

освещение.” След това се върнах в Бат и проповядвах върху: „Какво трябва да направя 

за да се спася?” на множество по-голямо от всякога. Чудно ми беше, че „богът на този 

свят” е толкова спокоен когато, при моето завръщане от мястото където бях 

проповядвал бедния Р….д Мърчънт ми каза, че повече няма да ми позволява да 

проповядвам на негова земя. Попитах го защо. Той отговори, че хората изпочупили 

дърветата му и крадели негови вещи. „И, освен това,” добави той, „като ви допуснах 

тук си навлякох омразата на своите съседи.” О страх от човеци! Кой е над него, освен 

тези, които истински се „покланят с дух и истина?” От него не са освободени дори тези, 

които се намират с единия крак в гроба! Нито дори тези, които обитават в къщи от 

кедри и трупат злато като прах и сребро като морския пясък.  

 

Тълпа смущава проповедта  

Събота 21 - Започнах за втори път да обяснявам проповедта на нашия Господ на 

планината. Сутринта, на 22 Неделя, докато говорех върху „Блажени нищите по дух” на 

около 3000 души, имахме много възможности да покажем на хората на какъв дух сме: 

защото когато по средата на проповедта се появи една банда и хвана един от 

слушателите (да учени според закона, какво стана с Магна Харта на английската 

свобода и собственост? Не са ли те единствено шум, когато по всякакъв повод банди се 

ширят по земята?) всички останали стояха спокойни и никой не отвори устата си и не 

вдигна ръка, за да им се възпротиви.  

Понеделник 2 Септември (Лондон) - Разговарях надълго с моята майка, която ми 

каза, че доскоро тя рядко е чувала за такова нещо както прощение на греховете или че 

Божия Дух свидетелства на нашия Дух и много по-малко си е представяла, че това е 

общо притежание на всеки истински вярващ. „Следователно,” каза тя „аз никога не съм 

дръзвала сама да искам това. Но преди 2 или 3 седмици, когато моят син Хол подавайки 

ми чашата каза: „Кръвта на Нашия Господ която беше проляна за теб” тези думи се 

появиха в сърцето ми и аз знаех, че Бог заради Христос е простил всичките ми 

грехове.” Аз попитах дали нейния баща (д-р Анесли) не е имал същата вяра и дали не 

го е чувала да проповядва това на други. Тя отговори, че самият той я е имал и малко 

преди смъртта си е заявил, че за повече от 40 години не ходи в тъмнина, в страх и не се 

съмнява, че е „приет във Възлюбения.” Но въпреки това тя не можа да си спомни да го 

е чувала да проповядва нито веднъж точно за това. Заради това тя смяташе, че той е 

гледал на това като на специално благословение дадено единствено на малцина, а не 

обещано на всички Божии хора.  

 

Новото име на методизма  
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Неделя 9 - Обясних на около 10 000 в Морфийлд защо трябва да бъдат спасени. 

Майка ми беше с мен. В 5 часа в Кенингтън имаше около 20 000 души. Аз отново 

говорих върху основата на нашата надежда: „Повярвай в Господа и ще се спасиш.” От 

Кенингтън аз отидох до обществото в Ламбет. Къщата беше пълна и мнозина стояха в 

градината. Сериозното внимание, което те показаха ми даде добра надежда, че няма да 

бъдат забравливи слушатели.  

Неделя 16 - Проповядвах в Морфийлд на около 10 000 и в Кенингтън Комън на 

почти 20 000 върху думите на евреите към св. Павел: „Но желаем да чуем от тебе какво 

мислиш, защото ни е известно, че навсякъде говорят против това учение” (Деяния 

28:22). И на двете места описах голямата разлика, между това, което обикновено се 

нарича християнство и истинското, старо християнство, срещу което, под новото име 

методизъм се говори на всякъде.  

Неделя 23 - Говорих на около 10 000 души в Морстаун с голямо дръзновение 

върху: „Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Святия Дух.” 

(Римляни 14:17). В Ненингтън обясних пред около 20 000 тази велика истина „Едно е 

нужно.” След това аз отидох в Ламбет и показах (изглежда за удивление на мнозина от 

присъстващите) как „този, който е роден от Бога не съгрешава” (1 Йоан 3:9).  

Понеделник 24 - Още веднъж проповядвах в Плейстоуи, след което заминах от 

това място. При завръщането ми един човек галопираше с пълна скорост срещу мен и 

помиташе хора и коне, но без да нарани никой. Слава да бъде на Този, Който запазва и 

хора и животни!  

 

Инцидент и една дълга проповед  

Следобед посетих едно общество в Дептфорд и след това в 6 проповядвах в 

Търнър Хол, който побираше (според изчисленията) 2000 души. Блъскацицата както 

отвън така и отвътре беше огромна. Тъй като отдолу имаше голяма изба в началото на 

поучението основната подпорна греда, която поддържаше пода се счупи. Той веднага 

потъна, което предизвика голям шум и объркване сред хората. Но 2 или 3 дена по-рано 

един човек беше напълнил избата с бъчви с тютюн. Така че след като потъна 1 или 2 

фута подът се опря на тях и аз продължих без да бъда прекъсван.  

Неделя 7 Октомври - Около 11 аз проповядвах в Рануик, който се намира на 7 

мили от Глочестър. Църквата беше твърде препълнена, макар че около 1000 или повече 

човека стояха на двора. Следобед продължих да говоря върху същите думи: „Какво 

трябва да направя за д се спася?” Вярвам, че присъстваха няколко хиляди повече 

отколкото сутринта. Между 5 и 6 приканих всички присъстващи (около 3000) в Стенли, 

на малка поляна близо до града да приемат Христос като тяхна единствена „мъдрост, 

оправдание изкупление и освещение.” Беше ми дадена сила да говоря както никога 

преди и аз направих това в продължение на почти 2 часа. Падането на мрака и 

няколкото светкавици не намалиха броя на хората, но увеличиха сериозността на 

слушателите. Завърших деня като обясних част от проповедта на планината на нашия 

Господ на малка сериозна група в Ебли.  

 

Уесли в Уелс  

Понеделник 15 - След настоятелна покана, която бях получил преди известно 

време аз се отправих за Уелс. Около 4 следобед проповядвах на малка поляна в 

подножието на Девауден (висок хълм 2 или 3 мили след Чепствоу) на около 400 

обикновени хора върху „Христос нашата мъдрост и освещение и оправдание и 

изкупление.” След проповедта един, за когото вярвах, че е стар последовател на 
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Христос с желание ме прие в дома си. Понеже мнозина ни последваха аз им обявих 

тяхната нужда от Спасител от следните думи: „Блажени нищите по дух.” На сутринта 

обясних по-пълно пътя на спасение - „Повярвай в Господ Исус и ще се спасиш,” след 

което се сбогувах с нашия приятелки домакин и преди 2 пристигнах в Абергавени. В 

себе си чувствах силно нежелание да проповядвам там. Все пак аз отидох при г-н У…., 

човека в чиято къща беше проповядвал г-н Уайитфийлд) и му казах, че желая да я 

използвам. Той каза с цялото си сърце - ако служителя не ми позволи да използвам 

църквата; след който отказ (защото аз веднага му написах бележка) той ме покани в 

своята къща. Около 1000 души стояха търпеливо (макар сланата, която падна след 

настъпването на вечерта да беше студена) докато започвайки от Деяния 28:22 аз просто 

им обясних ясната, стара религия на англиканската църква, срещу която сега почти 

навсякъде се говори под новото име методизъм.  

Петък 19 - Сутринта проповядвах в Нюпорт върху: „Какво трябва да направя за 

да се спася?” на най-нечувствителните и зле държащи се хора, които някога съм виждал 

в Уелс. Един стар човек по време на по-голямата чат от проповедта кълнеше и ругаеше 

почти непрестанно. Той държеше един голям камък, който много пъти се опитваше да 

хвърли, но не можа да направи това. Такива борци, толкова ръце вдигнати срещу 

проповедниците на открито!  

В 4 отново проповядвах в Шиър Хил в Кардиф където забелях, че присъстваха 

мнозина от по-долна класа. Рядко съм имал такава свобода на речта каквато ми беше 

дадена докато обявявах следните думи: „Божието царство не е ядене и пиене, а правда 

мир и радост в Святия Дух.” В 6 почти целия град (както ми казаха) се събра, на който 

аз обясних 6-те последни блаженства. Но моето сърце беше толкова разширено, че аз не 

можех да завърша и продължих да говоря почти 3 часа.  

Събота 20 - Върнах се в Бристол. Никъде не съм виждал толкова красива част от 

Англия в разстояние на 60 или 70 мили както тези части на Уелс, в което бях. И по-

голямата част от жителите наистина са узрели за евангелието.  

 

Ужасна гледка  

Вторник 23 - Яздейки към Брадфорд аз четях от книгата на г-н Лоу за новото 

раждане. Философска, спекулативна, необоснована, празна и безсмислена!  

О какво падение!  

В 11 проповядвах в Берфиелд на около 3000 души върху естествения дух, духа 

на робство и на осиновление. Вечерта почувствах силно желание отново да се върна 

при една млада жена в Кингсвуд. (Факта аз оставям да бъде преценен от всеки както 

желае.) Отидох. Тя беше 19 или 20 годишна, но изглежда не можеше да чете и пише. 

Намерих я на леглото; държаха я 2 или 3 души. Тя представляваше ужасна гледка. 

Болка, ужас и отчаяние извън всякакво описание бяха изписани на бледото й лице. 

Многобройните гърчове по цялото й тяло показваха как адските кучета гризяха сърцето 

й. Съпътстващите това крясъци трудно можеха да бъдат понесени. Но нейните каменни 

очи не можеха да плачат. Тя изкрещя веднага щом думите можаха да си проправят път 

до устата й „Аз съм прокълната, прокълната; изгубена завинаги! Преди 6 дни можехте 

да ми помогнете. Но това е минало. Сега аз съм дявола. Аз му се предадох. Негова съм. 

На него трябва да служа. С него трябва да отида в ада. Аз ще бъда негова. Ще му 

служа. Ще отида с негов ада. Не мога да бъда спасена. Няма да бъда спасена. Аз трябва, 

аз ще бъда прокълната!” След това тя започна да се моли на дявола. Ние започнахме: 

„Събуди се, събуди се Божия деснице!” Тя веднага падна като заспала; но щом си 

тръгнахме скочи отново с неизразима злоба: „Каменни сърца, разчупете си!Аз съм едно 



Дневникът на Джон Уесли 

 

33 

 

предупреждение за вас. Разчупете се, разчупете си, бедни каменни сърца! Няма ли да се 

разчупите? Какво още може да бъде направено за каменни сърца? Аз съм прокълната, 

за да можете вие да се спасите. Сега разчупете се, разчупете се, бедни каменни сърца! 

Вие няма нужда да бъдете прокълнати, макар че аз трябва.” След това тя впери погледа 

си в ъгъла на тавана и каза: „Ето го, да, ето го! Ела, добри дяволе, ела! Вземи ме. Ти 

каза, че ще разплискаш мозъка ми: ела, направи го бързо. Аз съм твоя. Аз ще бъда твоя. 

Ела точно сега. Вземи ме.”  

Ние я прекъснахме като отново извикахме към Бога, при което тя падна като 

преди; и още една млада жена започна да вие колкото може по-силно. В този момент 

пристигна и моят брат. Беше около 9 часа. Продължихме да се молим до около 11 

когато Бог в един миг даде мир в душата първо на едната измъчвана, а след това и на 

другата. И те и двете се присъединиха пеейки хваление на Този, Който „кара да млъкне 

врагът и отмъстителят.“  

 

„Ето Уесли идва в галоп”  

Събота 27 -Отново бях в Кингсвуудпри посещавайки един човек, които преди 

това беше много болен. Точно когато тръгвах започна да вали силен дъжд, така че само 

за няколко минути бях напълно мокър. Точно по това време една жена (тогава на 3 

мили от мен) извикала: „Ето, Уесли идва препускайки колкото може по-бързо.”. Когато 

пристигнах ми беше доста студено и бях много по-готов за сън отколкото за молитва. 

Тя избухна в ужасен смях и каза: „Няма сила, няма сила; няма вяра, няма вяра. Тя е 

моя; нейната душа е моя. Аз я притежавам и няма да я оставя.” Ние помолихме Бога да 

увеличи вярата ни. Междувременно, нейните болки се усилиха повече отколкото някой 

можеше да си представи. Изглеждаше, че тялото й щеше да бъде разкъсано на части от 

силата на гърчовете. Един, който беше напълно убеден, че това не е естествена болест 

каза: „Мисля, че сатана губи. Страхувам се, че той няма да спре дотук.” Той добави: 

„Заповядвам ти в името на Господ Исус да кажеш ако ти е заповядано да мъчиш и 

някоя друга душа.” На това веднага беше отговорено: „Аз имам Л….и, К….р и 

С…ж….с” (Двама от споменатите живееха наблизо и по това време се намираха в 

съвършено здраве.) Ние отново се предадохме на молитва и не спряхме преди, около 6 

часа, тя да започне да говори с ясен глас и спокойно изражение:  

 

„Хвалете Бога, от Когото е всяко благословение“  

Неделя 28 - В 1 следобед проповядвах още веднъж в Брадфорд. Силният дъжд не 

възпря повече от 10 000 да внимават на следните сериозни думи: „Днес ви заявявам, че 

аз съм чист от кръвта на всички ви. Защото не се посвених да ви изявя цялото Божие 

слово.”  

Връщайки се вечерта аз извиках г-жа Д….с в Кингсууд. Л….и и К….р бяха там. 

Едва беше минал четвърт час когато Л…и К…р изпадна в странна агония. Малко след 

това същото се случи и със С..а, Д…с. Конвулсиите, които разтърсваха цялото им тяло 

не можеха да се опишат с думи. Виковете и стоновете бяха твърде ужасяващи, за да ги 

понесем докато една от тях с глас, който не може да бъде описан каза: „Къде е вярата 

ви сега? Елате, молете се. Аз ще се моля с вас. „Отче наш, който си на небесата.” Ние 

приехме съвета от когото и да идваше той и изляхме душите си пред Бога докато 

агонията на Л…и К…р се усили дотолкова, че тя изглежда умираше. Но в един миг Бог 

проговори; тя позна Неговия глас и както тялото така и душата й бяха изцелени. Ние 

продължихме да се молим до 1 когато гласа на С…и Д…с също се промени и тя 

започна да вика силно към Бога. Тя прави това през по-голямата част от нощта. На 
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сутринта ние подновихме своите молитви, докато тя викаше продължително: „Аз 

изгарям! Изгарям! О, какво да правя? В мен има огън! Не мога да го понеса. Господи 

Исусе! Помощ!” - Амин. Господи Исусе! Да се свети Твоето име.  

Вторник 27 Ноември - Написах на г-н Д. (по негова молба) кратък отчет какво 

беше направено в Кингсууд и нашето настоящо занимание там. Той беше както следва: 

„Малко са хората от западна Англия, които не са чували за миньорите в Кингсууд; хора 

известни от самото начало и по-нататък с това, че не се боят нито от Бога нито зачитат 

хората и толкова невежи относно божиите неща, че изглеждат само една стъпка по-горе 

от зверовете, които погиват. Поради тази причина те са напълно лишени от желание да 

бъдат учени и без средствата за това.  

 

 

Миньорите в Кингсууд  

Миналата зима мнозина казваха подигравателно на г-н Уайтфийлд: „Ако той ще 

обръща езичниците защо не отиде при миньорите в Кингсууд?” През пролетта той 

направи това. И понеже там имаше хиляди, които не можеха да отидат на място на 

публично богослужение той отиде при тях в собствената им пустиня, „за да потърси и 

спаси погиналите.” Когато беше призован да отиде други отидоха по “кръстопътищата 

и оградите и ги накараха да влязат.” И по Божията милост техния труд не беше 

напразен. Сцената е вече променена. Кингсууд не е същият както преди една година, 

когато там се чуваха ругатни и богохулства. Той не е повече пълен с боеве и вражди, с 

крясъци и горчивина, с гняв и завист. Там има мир и любов. Голямо множество от хора 

са кротки, спокойни и умолими. Те „не викат нито се карат” и рядко „техния глас се 

чува по улиците” и дори в техните къщи освен когато се предаван на обичайните си 

вечерни действия - да пеят хвалене на Бога техния Спасител. Техните деца също са 

познали това, което съдейства за техния мир. Преди известно време беше предложено в 

Кингсууд да се построи училище и след много предвидени и непредвидени трудности 

през последния Юни беше положена неговата основа. Земята, която избрахме беше в 

средата на гората между Лондон и Бат недалеч от така наречения Хълм на двата пътя, 

на около 3 мили от Бристол. Тук се строи голяма сграда за училище. Във всеки край се 

намират 4 малки стаи предназначени да подслоняват учителите (и може би, ако е 

угодно на Бога, и някои бедни деца). Двама души са готови да преподават веднага щом 

сградата бъде готова да ги приеме (а нейният скелет е почти завършен), което се 

надяваме да стане през пролетта или началото на лятото. Вярно е, че макар учителите 

да не изискват заплата все пак това начинание е съпътствано с големи разходи.  
 

 

Глава 4: Инциденти по време на проповядване. Трудовата 

колония на Уесли. Спорове с Уайтфийлд. Интересни 

прекъсвания. Майката на братя Уесли  

 
1740. Вторник 3 Януари - Напуснах Лондон и на следващата вечер пристигнах в 

Оксфорд където прекарах следващите 2 дена преглеждайки писмата, които бях получил 

през последните 16 или 18 години. Колко малко знаци за вътрешна религия има в тях! 

Намерих само един от тези, с които си пишех, който да заявява (добре си спомням, че 
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по това време не знаех как да разбирам това), че Бог „е излял Своята любов в сърцето 

му” и му е дал „мир, който превъзхожда всяко знание.” Но кой повярва на неговите 

думи? Трябва ли да отрека тъжната истина или да я изкажа за полза на другите? Той 

беше изгонен от своята църква като луд; и, бивайки изоставен от приятелите си и 

презрян и отхвърлен от всички човеци живееше неизвестен и скрит за няколко месеца и 

след това отиде при Този, Когото душата му обичаше.  
Понеделник 21 - Проповядвах в Ханам на 4 мили от Бристол. Вечерта свиках 

събрание на цялата църква с цел да помогнем на бедните, които живееха вън от портата 

Лонгфорт. Поради суровия студ те не работеха и понеже не получаваха помощ от 

своята енория бяха на прага на смъртта. В Сряда проведох друго събрание и трето в 

Неделя, чрез което ние бяхме в състояние да храним по 100, понякога и по 150 души на 

ден от тези, които намерихме, че се намират в най-голяма нужда.  

 

Проповед и вълнения  

Вторник 1 Април (Бристол) - Докато обяснявах първата част на 23 глава от 

Деяния на апостолите (колко подходяща беше тя за случая! макар и не по мой избор) 

водите започнаха да надигат гласа си. Някои от децата на Ваал се опитаха да ни смутят 

преди няколко нощи, но сега изглеждаше, че противниците ни бяха събрали всичките и 

сили. Не само дворът и алеите, но и цялата улица, нагоре и надолу бяха изпълнени с 

хора крещящи, проклинащи, ругаещи и готови да погълнат земята с ярост и злост. 

Кметът изпрати заповед да трябва да се разпръснат. Но те не го зачетоха за нищо. 

Главният полицай, който беше втори по ранг, се яви лично и беше твърде предубеден 

срещу нас. Но те обидиха и него толкова жестоко, че вярвам напълно отвориха очите 

му. Накрая кмета изпрати няколко от своите полицаи, които арестуваха главните 

размирници и не си отидоха докато всички останали не се разпръснаха. Със сигурност 

за нас той беше „Божий служител за да върши добро.”  

Четвъртък 2 - Размирниците бяха доведени в съда и този ден имаше 4 процеса. 

Те започнаха да извиняват себе си като говореха много неща за мен. Но кмета ги отряза 

казвайки: „Какъв е г-н Уесли не е ваша работа. Аз ще пазя спокойствието и няма да 

допусна бунтове в този град.”  

Пристигайки същия следобед в Нюгейт ми беше казано, че нещастните 

грешници осъдени на смърт силно желаели да говорят с мен. Но това не можа да се 

осъществи защото Алдерман Бичър току що беше изпратил изрична заповед, с която им 

отказваше това. Аз призовавам Алдерман Бичър да отговаря за тези души пред 

съдебния престол на Христос.  

Неделя 14 Септември (Лондон) - Когато вечерта се прибрах у дома едва бях 

слязъл от каретата когато тълпата, която се беше събрала в едно голямо множество 

пред вратата ме обгради. Аз се зарадвах и хвалех Бога знаейки, че е дошло времето, 

което очаквах и веднага започнах да говоря на тези, които бяха най-близо до мен за 

„правдата и идещия съд.” Отначало хората, които чуваха не бяха много понеже шумът 

около нас беше твърде силен. Но тишината се разпростираше все по-далеч и по-далеч 

докато накрая имах едно тихо, внимателно събрание. Когато ги оставих те всички 

показаха голяма любов и ме изпратиха с много благоговения.  

 

Инциденти при проповядването  

Неделя 28 - започнах да обяснявам проповедта на планината в Лондон. Следобед 

описах на едно голямо събрание в Кенингтън как Бог живее в душата. Един човек, 

който стоеше на хълма отначало издаваше тихи звуци; но един господин, когото аз не 
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познавах се приближи към него и без да каже нито дума внимателно го хвана за ръка и 

го отведе долу. От този момент нататък той беше спокоен докато си отиде. Когато се 

прибрах в къщи аз намерих пред вратата една огромна тълпа, която отвори гърлата си в 

мига, в който ме видя. Казах на моите приятели да влязат в къщата и докато вървяхме 

сред хората говорех за „Бога, Който е благодатен и милостив и се отвращава от злото.” 

Те стояха и се взираха един в друг. Аз им казах, че не трябва да бягат от лицето на един 

толкова велик Бог и ги увещах всички ние заедно да викаме към Него за милост. Те с 

готовност се съгласиха на това; след което аз ги препоръчах на Неговата благодат и 

необезпокояван влязох с малката си дружина в къщата.  

Вторник 30 - Когато обяснявах 12 глава на Деяния един младеж нахлу в къщата 

проклинайки и кълнейки силно. Той дотолкова обезпокоиха всички, които бяха около 

него, че след известно време те го избутаха навън. Веднага след като проповедта 

свърши той влезе и заяви пред всички, че е контрабандист и ни показа голямата торба, 

която носеше. Но той каза, че никога повече няма да върши това защото сега е решил 

да има Господа за свой Бог.  

 

Работната колония на Уесли  

Вторник 25 Ноември (Лондон) - След като бяха предложени различни начина да 

намерим работа на тези, които нямаха ние решихме да опитаме нещо, което ни 

препоръчаха няколко от нашите братя. Целта ни беше с колкото е възможно по-малко 

разходи да ги държим едновременно далеч и от лишение и от безделие. За тази цел ние 

взехме 12 от нашите най-бедни хора и един учител в една стая на обществото където те 

се занимаваха за 4 месеца докато дойде пролетта с разчесване и предене на коноп. И 

целта беше постигната: те имаха работа и се поддържаха със съвсем малко повече 

отколкото им носеше тяхната работа.  

Петък 28 - При мен дойде един пълен с добри намерения господин, който ме 

увещаваше да не напускам църквата; или (което за него беше същото) да не използвам 

спонтанни молитви, което каза той „аз ще докажа чрез една демонстрация, че изобщо 

не са молитви. Защото вие не можете да правите 2 неща едновременно. Но да мислиш 

как да се молиш и да се молиш да две неща. Следователно, вие не можете 

едновременно да мислите и да се молите.” Сега, не може ли да бъде доказано, чрез 

съвсем същата демонстрация, че написаната молитвата изобщо не е молитва? Защото 

вие не можете да вършите две неща едновременно. Но четенето и моленето са две 

неща. Следователно, вие не можете едновременно да четете молитви и да се молите.  

 

Спорове с Уаийтфийлд  

1741 Неделя, 1 Февруари - Голям брой копия на едно лично писмо написано до 

мен от г-н Уайтфийлд без моето или негово позволение бяха раздадени на нашите хора 

както при вратата така и в самата леярна. След като се снабдих с едно от тях аз изложих 

(след проповедта) простите факти на събранието и им казах: „Ще направя това, което 

вярвам, че г-н Уайтфийлд би направил ако беше тук.” След което аз го скъсах на 

парчета пред всички Всеки, който беше получил копие направи същото, така че след 2 

минути не беше останало здраво копие.  

Събота, 28 март - Научавайки за неучтивото поведение на г-н Уайтфийлд след 

неговото завръщане от Джорджия аз лично отидох да го чуя, за да бъда в състояние да 

отсъдя. Одобрявам много яснотата на неговата реч. Той ми каза, че аз и той 

проповядваме две различни евангелия и поради това той не само, че няма да се 

присъедини към мен или да ми подаде ръка за общение, но е принуден да говори 
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публично срещу мен и моя брат, където и да проповядва. Г-н Хол (който беше с мен) 

му напомни за обещанието, което беше дал само няколко дена по-рано, че каквито и да 

са неговите лични мнения, никога няма да проповядва публично срещу мен. Той каза, 

че това обещание е било резултат единствено на човешка слабост и сега е на друго 

мнение.  

Понеделник 6 Април - Имах дълъг разговор с Петър Бьолер. Чудя се как се 

въздържам да не се присъединя към тези хора. Аз рядко виждам някой от тях, но 

сърцето ми гори в мен. Копнея да бъда с тях и все пак съм държан далеч от тях.  

Четвъртък 7 Май -  Напомних на обединеното общество, че много от нашите 

братя и сестри са лишени от необходимата храна; мнозина са лишени от подходящо 

облекло; мнозина са безработни и това не е поради тяхна вина и мнозина са болни и на 

прага на смъртта; че аз съм направил това, което зависи от мен, за да нахраня гладните, 

да облека голите, да намеря работа на бедите и да посещавам болните, но не съм в 

състояние сам да се справя с всичко и желая всички, чийто сърца са както моето 

собствено сърце:  

1. Да донесат всички дрехи, които могат да дадат, за да се раздадат сред тези, 

които са в най-голяма нужда.  

2. Да дават всяка седмица по едно пени или колкото могат да си позволят за 

облекчението на болните и бедните.  

Казах, че моето намерение за момента е да намеря работа на всички жени, които 

нямат работа и желаят такава като ги ангажирам с плетене. Срещу това ние 

първоначално ще им даваме общоприетата заплата за това, което изработват и след 

това ще добавяме според нуждите им. 12 души бяха избрани да надзирават това и да 

посещават и снабдяват болните с нещата, от които се нуждаеха. Веки от тях трябваше 

ежедневно да посещава всички болни, които се намираха в неговата област и да се 

срещат във Вторник вечер, за да дадат отчет за това какво са направили и да се 

консултират какво може да бъде направено по-нататък.  

Петък 8 - Бях доста болен. Все пак аз проповядвах вечерта, но в Събота 

телесната ми сила намаля много, така че за няколко часа едва можех да вдигна главата 

си.  

Неделя 10 - Бях принуден да лежа по-голямата част от деня чувствайки покой 

единствено в тази поза. Все пак вечерта докато приканвах грешниците към покаяние 

слабостта ми беше отнета. Но на нашия празник на любовта, който последва освен 

болката в гърба ми и треската, която все още продължаваше, точно когато започнах да 

се моля, бях сграбчен от такава кашлица, че едва можех да говоря. В същото време в 

ума ми дойдоха със сила думите: „И тия знамения ще придружават повярвалите” (Марк 

16:17). Призовах силно Исус да „увеличи вярата ми” и да „утвърди благодатното Си 

слово.” Докато говорех болката ми изчезна, треската ме остави, телесната ми сила се 

върна и за много седмици аз не чувствах нито слабост нито болка. „На теб Господи, 

отдавам хвала.”  

 

Уесли в Нортхамптън и в Нотингам  

Понеделник 8 Юни - Отпътувах от Енфиелд Чейс за Лечестършир. Вечерта 

пристигнахме в Нортхамптън и следващия следобед гостувахме на г-н Елис в 

Маркфиелд, на 5 или 6 мили след Лечестър. За тези 2 дни проведох един опит, който от 

дълго време желаех да направя - да не говоря нищо относно Божиите неща освен ако 

сърцето ми не се чувства свободно да направи това. И какво се случи? Защото 1) аз не 

говорех на никого в продължение на 80 мили дори и на този, който пътуваше с мен във 
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файтона осен няколко думи при потеглянето. 2) Нямах кръст, който да вдигна или да 

нося и обикновено след 1 или 2 часа заспивах 3) Към мен беше показвано голямо 

уважение и където и да отидех всеки се отнасяше с мен като с учтив, внимателен 

джентълмен. О, колко се харесва всичко това на плътта и кръвта! Трябва ли да 

„преброждаме море и суша” за да направим „прозелити“?  

Неделя 14 -Яздех до Нотингам и около 8 проповядвах на пазара пред огромно 

множество от хора върху: „Мъртвите ще чуят гласа на Божия син и които го чуят ще 

оживеят.” (Йоан 5:25). Забелязах само 1 или 2, които се държаха несериозно и веднага 

се обърнах към тях. Те останаха засрамени. Все пак, скоро след това, един човек, който 

стоеше зад мен започна силно да противоречи и да кълне, но когато се обърнах към 

него той се скри зад един стълб и след  няколко минути изчезна. Следобед ние се 

върнахме в Маркфиелд. Църквата беше толкова гореща (бивайки претъпкана до краен 

предел), че ми беше много трудно да прочета вечерната служба. След като ми беше 

казано, че голяма част от хората са все още вън и не могат да влязат в църквата аз 

излязох при тях и им обясних великото обещание на нашия Господ: „Аз ще изцеля 

отстъплението им, ще ги възлюбя доброволно, защото гневът Ми се отвърна от него.” 

(Осия 14:4). Вечерта говорих в църквата за тази, която „много обикна защото й беше 

простено много.”  

Понеделник 15 - Отпътувах за Лондон и по пътя четох тази прехвалена книга, 

коментара на Лутер върху посланието към Галатяните. Бях напълно засрамен. Как съм 

ценял тази книга единствено защото ми е била хвалена от други или в най-добрия 

случай, защото съм чувал няколко чудесни реда цитирани от нея! Но какво да кажа сега 

когато сам мога да отсъдя? Когато виждам със собствените си очи? Защото, не само, че 

автора не достига до нищо, не разрешава нито една от важните трудности, но е твърде 

плитък в своите забележки относно множество пасажи и почти навсякъде е неясен и 

объркан, но също така навсякъде е дълбоко пропит с мистицизъм и понякога греши 

опасно.  

 

Един бик в събранието  

Петък 10 Юли - Яздех до Лондон и проповядвах в Шорт гарденс върху: „Името 

на Исус Христос от Назарет” (Деяния 3:6).  

Неделя 12 - Докато обяснявах на Чарлз скуеър какво означава „да вършиш 

правда и да ходиш смирено с нашия Бог” (виж Михей 6:8) се чу силен вик. Част от 

тълпата бяха довели един бик, който яростно се опитваха да пуснат между хората. Но 

трудът им беше напразен защото въпреки всички опити той тичаше в кръг насам и 

натам и накрая си проби път през тях оставяйки ни спокойно да хвалим Бога.  

Събота 25 (Оксфорд) Тъй като беше мой ред (което става около 1 път на 3 

години) аз проповядвах в св. Мария пред университета. Жътвата наистина е изобилна. 

Толкова голямо събрание (поради каквито и причини да бяха дошли) рядко бях виждал 

в Оксфорд. Текста ми беше изповедта на бедния Агрипа: „Още малко и ще ме убедиш 

да стана християнин” (Деяния 26:28). Аз „хвърлих хляба си по водата.” Нека „след 

много дни да го намеря отново.” (Еклисиаст 11:1).  

Сряда 26 Август (Лондон) - Беше ми разказано за един забележителен разговор, 

на който преди няколко дни присъствала една от нашите сестри. Един джентълмен 

уверявал, че той самият е бил на Чарлз скуеър където един човек е казал в лицето на г-н 

Уесли, че на него, г-н Уесли, вече са му били платени 20 фунта, за да предаде Женева и 

че сега той крие двама католически свещеници в дома си. Това дало повод на друг да 

спомене, това, което той самия е чул от един известен учител т.е., че няма съмнение, че 
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г-н Уесли получава големи суми от Испания, за да събере партия сред бедните и 

веднага щом испанците пристигнат той ще се присъедини към тях с 20 000 мъже.  

 

Уесли в Кардиф  

Четвъртък 1 Октомври - Отпътувахме за Уелс, но понеже пропуснахме превоза 

си в Северн слънцето залезе преди да достигнем Нюпорт. Тук ние разпитахме дали 

можем да наемем водач до Кардиф, но такъв нямаше. Скоро след това пристигна един 

момък, който отиваше (както той каза) в Ланисан, малко селце на 2 мили отдясно на 

Кардиф и ние решихме да пътуваме заедно. В 7 ние потеглихме: валеше доста силно и 

понеже нямаше нито луна нито звезди ние не можехме да виждаме нито пътя, нито 

един друг, нито главите на собствените си коне. Но Божието обещание не пропадна, 

Той изпрати ангелите Си, за да ни пазят. Малко след 10 ние пристигнахме 

благополучно в къщата на г-н Уилям в Ламинсан.  

Петък 2 - Яздихме до замъка Фонмон. Намерихме дъщерята на г-н Джоунс болна 

от шарка, но ние радостно оставихме нея и всички останали в ръцете на Този, в Когото 

той сега вярваше. Вечерта проповядвах в Кардиф в залата на графството - голямо и 

подходящо място върху: „Бог ни е дал вечен живот и тоя живот е в Сина Му” (1 Йоан 

5;11). Понеже този ден в града имаше празник сметнах за нужно да кажа няколко думи 

срещу невъздържаността и докато говорех: „А що се отнася до вас пияници, вие нямате 

участие в този живот; вие отивате на смърт, вие избрахте смъртта и ада” един човек 

извика силно: „Аз съм такъв и там отивам.” Но аз вярвам, че Бог в този час започна да 

показва на него и на другите „един по-превъзходен път.”  

Неделя 22 Ноември (Бристол) - След като все още не бях в състояние да отида на 

църква (след сериозна треска) аз общувах у дома. Бях посъветван да остана в къщи за 

още известно време, но не можех да разбера необходимостта от това. Така в 

Понеделник 23 - отидох в новата стая където славехме Бога за всичките Му 

чудеса и говорих за около час (без никаква замаяност и слабост) върху: „Какво да 

въздам на Господа за всичките Му благодеяния към мене? Ще взема чашата на 

спасението и ще призова името Господне” (Псалм 116:12-13). Тази седмица 

проповядвах по веднъж всеки ден и не се почувствах зле от това.  

Неделя 29 - Реших, че мога да отида малко по-далеч. Така че проповядвах и в 

Кингсууд и в Бристол и след това прекарах почти час с обществото и 2 часа на 

празника на любовта. Но тялото ми все още нямаше мир с умът ми. На следващия ден 

отново бях нападнат от моята треска, но тя не се задържа дълго и аз продължих бавно 

да възстановявам силите си.  

 

Интересно прекъсване  

Понеделник 7 Декември - Проповядвах върху „Уповавайте на Господа винаги, 

защото Господ Йехова е вечна канара” (Исая 26:4). Тъкмо обяснявах каква причина 

имаме да се доверяваме на начинателя на нашето спасение когато някой от средата на 

стаята извика: „Кой беше твоят водач в деня когато обеси себе си? Аз познавам човека, 

който те видял когато са те свалили.” Тази мъдра история изглежда се разнасяше и 

беше вярвана от мнозина в Бристол. Аз пожелах хората да направят място на човека, за 

да дойде по-близо. Но в момента, в който видя мястото празно той избяга навън в най-

голямата възможна скорост като нито веднъж не погледна назад.  

Събота 12 - Вечерта един човек пожела да говори с мен. Аз реших, че той се 

намира в голямо объркване понеже за известно време не беше в състояние да говори. 

Накрая той каза: „Аз съм този, който ви прекъсна в новата стая в Понеделник. Оттогава 
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аз нямам мир нито денем нито нощем нито ще имам докато не говоря с вас. Надявам се, 

че ще ми простите и че това ще бъде предупреждение за мен през всичките дни на 

живота ми.”  

 

Събранието на Уесли замервано с камъни  

1742 Понеделник 25 Януари (Лондон) - Докато обяснявах в Лонг Лейн, че 

„Който върши грях е от дявола” (1 Йоан 3:8) неговите служители бяха вбесени извън 

мярата: те не само предизвикваха целия възможен шум (макар както бях пожелал по-

рано никой не се помръдваше от мястото си и не им отговаряше дори една дума), но 

яростно тласкаха хората напред и назад, бутаха някои и събориха част от къщата. 

Накрая те започнаха да хвърлят върху нея големи камъни, които си пробиха път и 

заедно с керемидите започнаха да падат сред хората, така че живота им беше в 

опасност. Тогава а им казах: „Вие не трябва да продължавате да правите това; 

заповядано ми от магистрата, който в този случай за нас е Божий служител, да го 

уведомя за тези, който нарушават закона на Бога и краля. И аз трябва да направя това 

ако продължавате да се държите по същия начин иначе участвам във вашия грях.” 

Когато престанах да говоря те бяха още по-ядосани отколкото по-рано. За това аз казах: 

„Нека трима от вашите по-спокойни мъже да хванат водача ви и да извикат полицай, за 

да може да бъде спазен закона.” Те направиха това и го вкараха в къщата, проклинащ и 

кълнящ по ужасяващ начин. Аз пожелах 5 или 6 от тях да дойдат при съдията 

Коупланд, пред когото те ясно изложиха фактите. Правосъдието веднага го изпрати при 

следващото заседание на съда в Гилдфорд. Аз забелязах, че когато мъжете го вмъкнаха 

в къщата мнозина от неговите спътници викаха високо: „Ричард Смит, Ричард Смит!” 

който както се оказа впоследствие беше един от техните най-смели водачи. Но Ричард 

Смит не отговори Той беше паднал в ръцете на един по-висш от тях. Бог го удари по 

сърцето както и една жена, която говореше думи, които не следва да бъдат повтаряни и 

хвърляше каквото й попадне в ръцете. Докато правеше това Той я обърна. Тя дойде в 

къщата заедно с Ричард Смит,  падна на колене пред всички и силно го умоляваше 

никога да не се обръща назад, никога да не забравя милостта, която Бог е показал към 

душата му. От този момент ние никога нямахме големи прекъсвания или проблеми в 

Лонг Лейн, въпреки че оттеглихме обвинението след като виновните се предадоха и 

обещаха да се държат по-добре.  

Вторник 26 - Обясних в Челсия вярата, която действа чрез любов. Когато влязох 

в стаята бях много слаб, но колкото повече „зверството на хората” нарастваше в ярост и 

лудост толкова повече аз бях укрепяван и в тяло и в душа. Така че аз вярвам, че 

малцина в къщата, която беше извънредно препълнена пропуснаха дори едно 

изречение. Те наистина не можеха да виждат нито мен, нито пък един друг на 

разстояние няколко ярда по причина на извънредно гъстия дим, който се носеше от 

един пожар и други запалени неща, които постоянно бяха хвърляни в стаята. Но тези, 

които можеха да славят Бога сред огъня не бяха уплашени от малко дим.  

Понеделник 15 Февруари - Срещнах се с мнозина, за да обсъдим намирането на 

подходящ начин за плащането на обществения дълг. Накрая се съгласихме на следното: 

1) че всеки член на обществото, който е в състояние, ще дава едно пени седмично 2) че 

цялото общество ще бъде разделено на малки групи или класове - около 12 във всеки 

клас и 3) че един човек във всеки клас ще приема даренията и ще ги предава 

ежеседмично на служителите.  

Петък 10 март - Още веднъж яздих до Пенсфорд поради ревностната молба на 

някои сериозни хора. Мястото където те желаеха да проповядвам беше една малка 
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зелена поляна близо до града. Но аз едва бях започнал когато голямо множество от 

нападатели наети (както научихме по-късно) за тази цел дойде яростно върху нас 

водейки един бик, който бяха уловили и сега се опитваха да го пуснат между хората. 

Но звярът беше по-мъдър от своите водачи и постоянно бягаше или от едната или от 

другата ни страна докато ние тихо хвалехме Бога в продължение на час. Окаяните 

грешници бивайки разочаровани накрая хванаха бика, който сега беше слаб и уморен 

понеже беше дърпан и бит толкова дълго и от кучета и от хора и чрез общата си сила 

отчасти го завлякоха и отчасти го хвърлиха между хората.  

 

Един бик в събранието  

Като си проправиха път до малката маса, върху която стоях те се опитаха да я 

прекатурят няколко пъти като хвърляха върху нея безпомощното животно, което не се 

съпротивляваше повече от парче дърво. Един или два пъти аз бутнах главата му с 

ръката си, така че кръвта му да не капе върху дрехите ми; очаквайки да продължа 

веднага щом бъркотията приключи. Но масата падна и няколко от моите приятели ме 

подхванаха с ръцете си и ме качиха на раменете си докато нападателите изливаха 

своята ярост върху масата, която строшиха на парчета. Ние почакахме малко, след 

което аз завърших своята проповед без всякакъв шум и прекъсване.  

Неделя 21 - Вечерта яздех до Маршфийлд и следобед във Вторник пристигнах в 

Лондон.  

Сряда 24 - Проповядвах за последен път във френската църква в Уапинг върху: 

„Ако пазите моите думи наистина сте мои ученици” (Йоан 8:31).  

Четвъртък 25 - Имах среща с няколко ревностни и умни мъже, на които обясних 

голямата трудност, която отдавна имах с хората, които желаят да се поставят напълно 

под моя грижа. След много дискусии те всички се съгласиха, че не може да има по-

добър начин да достигнат до истинско, цялостно познание от това да ги разделим на 

класове, както тези в Бристол, под отговорността на тези, в които имах най-голяма 

вяра. Това беше началото на нашите класове в Лондон, за които никога не мога в 

достатъчна степен да благодаря на Бога; неописуемата полза от тези институции 

оттогава се изявява все повече и повече  

Петък 9 Април - Прекарахме първата си нощ на бдение в Лондон. Заедно 

избрахме за тази свята служба Петък вечер близо до пълнолуние, така че тези от 

обществото, които живееха далеч да имат светлина по пътя си. Службата започна в 8,30 

и продължи до малко след полунощ. Често намирахме особено благословение в тези 

събирания. Обикновено сред събранието има дълбоко благоговение, което може би се 

дължи до известна степен на тишината на нощта особено когато пеем химна, с който 

обикновено завършваме:  

Hearken to the solemn voice,  

The awful midnight cry!  

Waiting souls, rejoice, rejoice,  

And feel the Bridegroom nigh.  

Неделя 9 Май - Проповядвах на Чарлз скуеър на най-голямото събрание, което 

някога съм виждал тук. Много от противниците се опитваха да ме прекъсват, но след 

време откриха, че това е напразен труд. Една сериозна жена беше (както призна по-

късно) крайно разгневена на тях. Но яростта й скоро беше укорена от един камък, който 

я удари в челото и я свали на земята. В този момент гневът й отмина и любовта 

изпълни сърцето й.  
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Сряда 12 - Очаквах да се срещна с епископа на Кентърбъри заедно с г-н 

Уайтфийлд и отново в сряда както и с епископа на Лондон. Смятам, че дори ако бяхме 

призовани да се явим пред царе нямаше да бъдем засрамени.  

 

Уесли е „по-добрия ездач”  

Понеделник 17 - Възнамерявах сутринта да замина за Бристол, но бях 

неочаквано възпрепятстван. След обед получих писмо от Лейчестършайър, което ме 

молеше да замина без бавене и да отдам последна почит на един човек, с когото ме 

свързваше старо приятелство и душата на когото беше на крилете на вечността. В 

Понеделник 20 аз отпътувах. Следващият следобед спрях за малко в Нюпорт-Пагнел и 

след това яздех докато настигнах един сериозен човек, с когото скоро започнах 

разговор. Той веднага ми даде да разбера какви за неговите разбирания, при което аз не 

казах нищо, за да му противореча Но това не го задоволи; той искаше да знае дали и аз 

както него поддържам учението за декретите. Аз отново и отново му казах: „Нека по-

добре да се придържаме към практическите неща отколкото да се караме един с друг.” 

И ние направихме това докато изминахме 2 мили, когато той ме хвана неподготвен и ме 

въвлече в спор преди да разбера какво става. При това той ставаше все по-разпален и 

по-разпален и ми каза, че сърцето ми е загнило и той предполага, че съм един от 

последователите на Джон Уесли. Аз му отговорих: „Не, аз съм самият Джон Уесли,” 

при което той препусна напред. Но бивайки по-добър ездач от него аз яздех наблизо и 

се опитвах да му покажа състоянието на неговото сърце докато излязохме на улиците 

на Нортхамптън.  

 

Голяма тълпа в Нюкасъл  

Когато свърших оглеждайки хората, които ме зяпаха и се взираха в мен с най-

голямо учудване аз им казах: „Ако желаете да знаете кой съм, името ми е Джон Уесли. 

В 5 вечерта с Божията помощ възнамерявам отново да проповядвам на това място.” В 5 

хълмът, на който имах намерение да проповядвам беше покрит от върха да 

подножието. Никога не бях виждал толкова голям брой хора заедно нито в Мурфийлд 

или в Кенингтън Комън. Знаех, че не беше възможно дори за половината от тях да 

чуват макар че гласът ми беше ясен и силен. Застанах така, че да мога да виждам 

всички така както се бяха подредили от едната страна на хълма. Божието слово, което 

представих пред тях беше: „Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Йехова е 

вечна канара” (Осия 14:4). След проповедта нещастните хора бяха готови да ме стъпчат 

под краката си от чиста любов и нежност. Мина известно време преди да бъда в 

състояние да се измъкна от блъсканицата, след което се върнах по различен път от този, 

по който бях дошъл. Неколцина бяха стигнали в хана преди мен и силно настояваха да 

остана с тях поне няколко дена или поне още един ден. Но аз не можех да се съглася и 

понеже бях дал думата си в Бристол потеглих с Бога през нощта във Вторник.  

 

Уесли на гроба на баща си  

Събота 5 Юни - Бяха изминали много години откакто не бях идвал в Епуърт. Аз 

влязох в един хан в града като не знаех дали в него е останал някой, който да не се 

срамува от това, че ме познава. Но една стара прислужница на баща ми заедно с 2 или 3 

бедни жени ме намериха. Аз я запитах: „Знаеш ли дали в Епуърт има някой, който 

желае да бъде спасен?” Тя отговори: „Аз съм такава по Божията благодат; и аз зная, че 

съм спасена чрез вяра.” Аз запитах: „Имаш ли мир с Бога? Знаеш ли, че Той е простил 
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греховете ти?” Тя отговори: „Благодарение Богу, аз добре зная това. И мнозина тук ще 

кажат същото.”  

Неделя 6 - Малко преди да започне службата аз отидох при куратора, г-н Ромли 

и му предложих да му помагам или като проповядвам или като се моля. Но той не 

желаеше моята помощ. Този следобед църквата беше крайно препълнена защото се 

беше разнесъл слух, че ще проповядвам. Но проповедта „Духа не оскърбявайте” не 

беше подходяща за очакванията на мнозина от слушателите. Г-н Ромли и каза, че един 

от най-опасните начини да се оскърби Духът е чрез ентусиазъм и описа характера на 

ентусиазма по твърде цветист и реторичен начин. След проповедта Джин Тейлър 

застана в гробището и докато хората се разотиваха обяви: “Г-н Уесли, на когото не 

беше позволено да проповядва в църквата възнамерява да проповядва тук в 6 часа.” 

Около 6 аз дойдох и намерих такова събрание което вярвам Епуърт никога по-рано не 

беше виждал. Аз застанах малко по на изток от църквата, върху надгробния камък на 

моя баща и извиках: „Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в 

Святия Дух.” (Римляни 14:17).  

 

„Нека обърнат кавгаджийте”  

Сряда 9 - Яздех до близкия град, за да се срещна с един прям и разбран човек, 

пред когото (беше ми казано) неговите ядосани съседи докарали цяла кола от „тези 

нови еретици”. Но когато запитал какво са направили настанала дълбока тишина 

защото обвинителите им били забравили това. След много време един от тях казал: „Те 

претендират, че са по-добри от останалите хора; и освен това, те се молят сутрин и 

вечер.” Г-н С. запитал: „Но направили ли са нещо друго?” „Да г-не,” каза, стария човек: 

„понеже не харесваха нашето поклонение те обърнаха жена ми. Преди да отиде при тях 

тя имаше такъв език! А сега е кротка като агне.” „Освободете ги, освободете ги,” 

отговорил съдията „и ги оставете да обърнат всички кавгаджии в този град.” ] 

Събота 12 - Проповядвах върху праведността от закона и праведността от вяра. 

Докато говорех няколко човека паднаха като мъртви и между останалите се чуваше как 

грешниците стенат за праведността, която е от вяра, така че почти заглушаваха гласа 

ми. Но много от тях скоро с радост вдигнаха главите си и избухнаха в благодарност 

получавайки увереност, че имат желаното от душите им - прощение на греховете им. 

Наблюдавах един господин, който беше забележителен с това, че не претендираше да 

има каквато и да е било религия. Беше ми казано, че не е идвал на общо богослужение 

от какъвто и да е вид в продължение на 30 години. Виждайки, че той стои неподвижно 

като статуя аз внезапно го попитах: „Г-не вие грешник ли сте?” Той отговори с дълбок 

и съкрушен глас: „Достатъчно грешен” и продължи да се взира напред докато жена му 

и 1 или 2 слуги, всички облени в сълзи, го натикаха в каретата и го отведоха у дома му.  

Неделя 13 - В 7 Проповядвах в Хакси върху: „Какво трябва да направя за да се 

спася?” След това отидох в Рут, където (както и в Епуърт) моят баща беше ректор за 

няколко години. Г-н Уайтлемб ми предложи църквата и на сутринта аз проповядвах 

върху: „Искайте и ще ви се даде” следобед върху разликата между праведността по 

закона и праведността от вяра. Но църквата не беше в състояние да побере хората, 

мнозина от които идваха отдалеч и вярвам, не напразно. В 6 аз проповядвах за последен 

път в църковния двор в Епуърт (възнамерявайки да напусна града на следващата 

сутрин) на огромно множество събрано от всички краища върху началото на 

проповедта на планината на нашия Господ. Аз продължих да говоря върху нея в 

продължение на почти 3 часа и все пак не знаех как да завърша. О, нека никой да не 

смята, че неговият труд с любов е напразен понеже плодовете не се явяват веднага! 
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Моят баща работи тук почти 40 години, но не видя почти никакъв плод за всичките си 

усилия. Аз също имах известни трудности с тези хора и моята сила също изглеждаше 

изразходвана напразно. Но сега плодът се яви. Едва ли имаше човек в града, от когото 

или аз или моят баща преди това да не бяхме понесли някаква обида, но семето посято 

преди толкова време сега поникна носейки покаяние и прощение на греховете.  

 

Смъртта на майката на Уесли  

Напуснах Бристосл вечерта на 18 Юли и във Вторник пристигнах в Лондон. 

Намерих майка си на прага на вечността. Но тя нямаше страх или съмнение нито 

някакво желание, освен (веднага щом Бог я призове) „да отиде, за да бъде с Христос.”  

Петък 23 - Около 3 следобед отидох при майка си и намерих, че промяната й е 

близка. Седнах на ръба на леглото. Тя беше в своята последна борба и не можеше да 

говори, но вярвам, че беше на себе си. Погледът й беше спокоен и ведър и очите й 

гледаха напред докато предавахме душата й на Бога. От 3 до 4 златната верига 

изтъняваше и ведрото се счупи при щерната; и тогава без борба, или знак, или стон, 

душата беше освободена. Ние стояхме до леглото и изпълнихме последната й молба 

изказана малко преди да изгуби говора си: „Деца, веднага щом бъда освободена 

изпейте псалм за прослава на Бога.”  

Неделя 1 Август - Почти неизброимо множество от хора се беше събрало когато 

около 5 вечерта аз предадох на земята тялото на моята майка да спи с нейните бащи. 

Частта от Писанието, върху която говорех преди това беше: „След това видях един 

голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побегнаха земята и 

небето и не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред 

престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на 

живота; и мъртвите бяха съдени според делата си по записаното в книгата.” 

(Откровение 20:11-12). Това беше еднo от най-тържествените събрания, които съм 

виждал или очаквам да видя от тази страна на вечността. Поставихме обикновен камък 

върху нейния гроб, на който бяха издълбани следните думи:  

Тук лежи тялото на Г-ЖА СУЗАНА УЕСЛИ Най-малката и последната жива 

дъщеря на д-р Самюъл Анесли _______  

In sure and steadfast hope to rise,  

And claim her mansion in the skies,  

A Christian here her flesh laid down,  

The cross exchanging for a crown.  

True daughter of affliction, she,  

Inured to pain and misery,  

Mourn’d a long night of griefs and fears,  

A legal night of seventy years.  

The Father then reveal’d His Son,  

Him in the broken bread made known;  

She knew and felt her sins forgiven,  

And found the earnest of her heaven.  

Meet for the fellowship above,  

She heard the call, “Arise, my love!’  

“I come,” her dying looks replied,  

And lamblike, as her Lord, she died.  

 

Г-жа Уесли като проповедник  
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Не мога да не кажа по-нататък, че тя също (така както и нейния баща, дядо, 

нейния съпруг и трима от синовете й) беше според своята мярка и степен проповедник 

на праведността Аз научих това от едно писмо, написано преди много време до моя 

баща, част от което прилагам тук:  

6 Февруари 1711-12  

„….Макар да съм жена аз също така съм и господарка на голямо семейство. И 

макар да смятам, че по-голямата отговорност за душите на хората лежи върху теб все 

пак в твое отсъствие аз не мога да не се грижа за всяка душа, която си оставил на моите 

грижи както един талант, който ми е поверен от великия Господ на всяко семейство 

както на небето така и земята. Ако бъда невярна на Него или на теб и не умножа тези 

таланти как ще отговарям пред Него, когато Той ме прикани да дам отчет за 

настойничеството си? Понеже такива мисли ме накараха отначало да предприема по-

големи от обичайните грижи за душите на моите деца и слуги - знаейки, че нашата 

религия изисква стриктно спазване на Господния ден и като не смятам, че ние сме 

изпълнили това напълно единствено като сме отишли на църква ако не запълним 

промеждутъка с други действия на святост и посвещение - аз смятам за свое 

задължение да прекарвам известна част от деня като чета и наставлявам своето 

семейство; и аз смятам, че това време е по-угодно на Бога отколкото ако се предам на 

лично посвещение. Това беше началото на моята настояща практика. Други хора 

идваха и се присъединяваха към нас просто по случайност. Първо те желаеха да бъдат 

допуснати; след това и други, които чуваха също пожелаха да останат. Така нашата 

група нарасна до около 30 и миналата зима надхвърли 40. Скоро след като ти замина за 

Лондон аз чух отчета на датския мисионери. Миля, че никога не съм била докосвана 

повече от нещо. Не можех да не прекарам по-голямата част от вечерта славейки и 

хвалейки Божията доброта за това, че ги е надарил с такава пламенна ревност за Негова 

слава. За няколко дни аз почти не можех да мисля или да говоря за нещо друго. Накрая 

ми дойде на ума, че макар да не съм мисионер все пак ако моето сърце е било искрено 

посветено да Бога и е било надарено с истинска ревност за Неговата слава аз мога да 

направя нещо повече от това, което правя. Мислех, че бих могла да се моля и да говоря 

повече на тези, с които общувам с по-голяма любов. Реших да започна със собствените 

си деца, в което спазвах следния метод: отделих толкова време, че да мога да прекарвам 

всяка вечер в разговор с едно от децата ми насаме. В Понеделник говорех с Моли; във 

вторник с Хети; в Сряда с Нанси; в Четвъртък с Джаки; в Петък с Пати, Събота с Чарлз; 

и с Емили и Съки заедно в Неделя.  

 

Тя говори на 200 души  

С тези от моите съседи, които идваха да говорят с мен аз разговарях с повече 

любов. Избрах най-добрите и пробуждащи проповеди, които имахме. И аз прекарах 

повече време с тях в такива упражнения без да държа отчет за успеха на моето 

начинание. От тогава нашето събиране нарастваше всяка нощ и аз не смеех да отказвам 

на никой, които молеше да присъства. Мисля, че миналата неделя имаше 200 души. И 

все пак мнозина останаха навън поради липса на място в стаята. В нашето общество 

ние отхвърляхме всички временни грижи. Никой не смее да разговаря относно тези 

неща по време на нашето четене и пеене. Ние вършим работата си през деня и когато тя 

е извършена отиваме у дома. Не мога да разбера защо всеки трябва да се обръща към 

вас когато вашата жена се е заела да води хора в църквата и да ги възпира да не 

оскверняват Господния ден като им чете и ги убеждава по други начини. От моя страна 

аз не желая да забранявам тези неща. Отдавна отърсих ръцете си от света. И аз 
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сърдечно желая да не им давам повече никакъв повод да говорят срещу мен. Ако 

мислиш, че това изглежда странно, признавам, че е така. Така е с почти всичко, което е 

сериозно и може по някакъв начин да допринесе за слава на Бога и за спасение на 

души. Що се отнася до твоя съвет да оставя някой друг да чете - да не бъде! Ти не 

знаеш какви хора са те. Не мога да се сетя и за един измежду тях, който би могъл да 

прочете проповед без да срича по-голямата част от нея. Нито пък някой от нашето 

семейство има достатъчно силен глас, за да бъде чуван от такова множество хора. Но 

има едно нещо, за което аз съм твърде недоволна: че те присъстват по време на 

семейните молитви. Аз не говоря, че се притеснявам просто от това, че присъстват 

мнозина защото този, който има честта да говори на великия и свят Бог няма нужда да 

се срамува да говори дори и пред целия свят; но поради своя пол. Аз се съмнявам, че за 

мен е подходящо да принасям молитвите на хората пред Бога. Миналата Неделя желаех 

да ги освободя от молитвите, но те молеха толкова настоятелно да останат, че не 

посмях да им откажа.  

 

Как бил отгледан Уесли  

За тези, на които им е било поверено така както на нея грижата за едно 

многобройно семейство аз не мога да не добавя още едно писмо, което получих преди 

много години:  

„24 Юни 1732  

До преподобния Джон Уесли,  

двора на св. Маргарет, Уестминстър,  

Скъпи синко,  

Според твоето желание аз записах основните правила, които спазвах при 

възпитанието на моето семейство и сега ти ги изпращам така както ги помня, за да 

можеш (ако смяташ, че могат да бъдат от полза  за някого) да ги предложиш в какъвто 

ред пожелаеш.  

Децата, в зависимост от техните възможности, имаха определени задължения от 

самото си раждане както обличане, събличане, смяна на бельото и т.н. Първата четвърт 

от деня обикновено преминаваше в сън. След това, ако беше възможно, те бяха 

поставяни в своите ясли и люляни докато заспят. Това продължаваше докато дойдеше 

време да се събудят. Правех това, за да се научат да спят в определено време, което 

отначало беше 3 часа сутрин и 3 следобед; след това 2 часа и така докато те не се 

нуждаеха вече от никакъв сън през деня. Когато навършеха една година (а някои и 

преди това) те бяха научени да се боят от пръчката и да плачат тихо. По този начин те 

избягваха много наказания, които иначе биха претърпели и твърде неприятният звук на 

детски плач рядко се чуваше в къщата, но семейството се радваше на такава тишина, 

като че ли нямаше деца.  

Щом станеха достатъчно силни те бяха ограничавани до 3 яденета на ден. За 

вечеря тяхната малка маса и столове бяха поставяни до нашите където можеха да бъдат 

наблюдавани и им беше позволено да ядат и пият толкова колкото желаят, но да не 

искат нищо. Ако желаеха нещо те трябваше да го прошепнат на прислужницата, която 

ги придружаваше, която идваше да ми каже; и веднага щом бяха в състояние да държат 

нож и вилица те бяха слагани на нашата маса. Никога не им се позволяваше да избират 

какво да ядат, но винаги трябваше да ядат това, което беше приготвено за семейството. 

Сутрин винаги ядяха каша, а понякога и вечер. Но каквото и да имаха те никога не бяха 

принуждавани да ядат повече от едно нещо и дори и това доста пестеливо. Ядене и 

пиене между яденетата никога не се позволяваше освен при болест, което се случваше 
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рядко. Нито пък те можеха да отиват в кухнята и да искат нещо от слугите; ако се 

узнаеше, че са направили това те биваха бити и слугите сурово мъмрени.  

В 6, веднага щом свършеха семейните молитви те получаваха своята вечеря; в 7 

слугинята ги измиваше и, започвайки от най-малкото, ги събличаше и ги слагаше в 

леглата им в 8, след което ги оставяше будни в техните няколко стаи защото в нашата 

къща не беше позволено дете да стои докато заспи.  

Те дотолкова привикваха да ядат и да пият това, което им беше давано, че когато 

някое от тях биваше болно не беше трудно да ги накараме да вземат дори най-

неприятното лекарство защото не смееха да откажат, макар някои от тях веднага да го 

повръщаха. Аз споменавам това, за да покажа, че човек може да бъде научен да приема 

всичко, макар че не е така с неговият стомах.  

 

Победа над волята на детето  

За да се оформи умът на децата първото нещо, което трябва да се направи е да се 

пречупи волята им и да се доведат до покорен нрав. Да се даде знание на умът изисква 

време и при децата трябва да се прави на малки порции доколкото те са в състояние да 

го понесат. Но да се покори волята им е нещо, което трябва да бъде направено 

наведнъж и колкото по-рано толкова по-добре. Защото чрез пренебрегване на 

навременното поправяне те ще придобият упоритост и инат, които след това е трудно 

да бъдат премахнати и това никога не може да стане без да се използва строгост, която 

би била толкова болезнено за мен, колкото и за него. Родителите, които позволяват 

децата им да развият навици, които след това трябва да премахват по преценката на 

света минават за нежни и снизходителни, но аз ги наричам жестоки. Някои от тях са 

толкова глупави, че учат своите деца на неща, за които след малко време биха ги били 

жестоко. Когато детето е поправяно то трябва да бъде подчинено; и това не би било 

трудно ако не израсне твърде упорито поради голямо снизхождение. Ако волята на 

детето е напълно покорена и то е накарано да почита и да стои в преклонение на 

родителите биха били избягнати голям брой глупости и нехайства. Някои могат да 

бъдат пренебрегнати и да не им се обърне внимание, други само леко порицани, но 

никое съзнателно престъпване на детето не трябва да бъде прощавано без то да е 

наказано, повече или по-малко така както повеляват природата и естеството на 

провинението.  

Моят съвет е волята на детето да бъде покорена навреме защото това е 

единствената здрава и разумна основа за религиозно обучение, без която както 

правилото така и примера биха били безполезни. Но когато това бъде направено детето 

може да бъде обучавано от разума и благочестието на своите родители докато неговия 

собствен разум стане достатъчно зрял и принципите на религията пуснат корени в умът 

му.  

Аз все още не мога да приключа с този предмет. Както собствената воля е корена 

на всеки грях и нещастие така този, който я поощрява в детето прави сигурни тяхната 

по-нататъшна окаяност и безверие. Действията и постъпките, които те поощряват 

определят тяхното бъдещо щастие и благочестие. Това е още по-видно ако разсъдим, че 

религията не е нищо друго освен вършенето на Божията воля, а не на нашата собствена: 

т.е. да наложим препятствие на нашето временно и вечно щастие обичайки толкова 

своята воля, че никаква снизходителност за това не може да бъде маловажна. Небето и 

ада зависят изцяло от това. Така родителят, който работи, за да потисне това в своето 

дете работи заедно с Бога за обновяването и спасяването на една душа. Родителят, 

който е снизходителен към това върши работата на дявола, прави вярата непрактична, 
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спасението непостижимо и прави всичко, на което е способен, за да навлече проклятие 

както върху душата така и върху тялото на своето дете.  

 

Те не получаваха нищо, за което плачеха  

Веднага щом можеха да говорят децата в това семейство бяха учени на 

Господната молитва, която те след това казваха при лягане и ставане и когато станеха 

по-големи към нея беше добавяна кратка молитва за техните родители и още няколко 

свързани с определени дни; краткия катехизис и някои пасажи от Писанието които 

тяхната памет можеше да задържи.  

Още от много ранна възраст те бяха учени да различават неделния от всеки друг 

ден, още преди да бяха в състояние да говорят или да ходят. Те бяха учени да стоят 

тихи по време на семейните молитви и да молят за благословение веднага след тях, 

което правеха чрез знаци преди да могат да коленичат или да говорят.  

На тях бързо им беше показвано, че не могат да имат нищо, за което плачат и 

бяха наставлявани да молят учтиво, за това, което искат. Не им беше позволено да 

поискат дори от най-нисшия слуга без първо да кажат: „Моля те, дай ми това и това.” И 

слугата беше мъмрен ако някога им позволяваше да пропуснат тези думи. Напразното 

изговаряне на Божието име, проклинането и пълненето, богохулството, 

сквернословието, грубостта, лошите имена никога не се чуваха сред тях. Нито пък им 

беше позволено да се обръщат един към друг на собствено име без преди това да 

добавят братко или сестро.  

Никой от тях не беше учен да чете преди да навърши 5 години освен Кейси, в 

който случай аз прекалих и тя прекара в учене повече години отколкото те месеци. 

Начина на учене беше следния: един ден преди детето да започне да учи къщата беше 

поставяна в ред, на всеки му беше определяна работата и беше издавана заповед никой 

да не влиза в стаята от 9 до 12 или от 2 до 5, които бяха вашите часове за учене. На 

детето се даваше 1 ден, за да научи буквите и всяко от тях за това време ги знаеше 

всички, големи и малки, освен Моли и Нанси, на които им бяха нужни по ден и 

половина преди да ги научат добре, заради което ги смятах за много глупави. Но когато 

забелязах за колко време много деца учат читанката аз си промених мнението. Но 

причината, поради която аз ги смятах за такива тогава беше защото другите учеха с 

такава готовност и твоя брат Самуил, който беше първото дете, което някога учех 

научи азбуката за няколко часа. На 10 Февруари той навърши 5 г. и веднага щом научи 

буквите започна първата глава на Битие. Той беше учен как да прочете правилно 

първия стих и след това да го чете отново и отново докато можеше да го прочете по 

всяко време без колебание, след това втория и т.н. докато научи 10 стиха за 1 урок, 

което той направи бързо. Тази година Великден се падаше късно и до Петдесятница той 

можеше да чете много добре цялата първа глава, защото четеше продължително и 

имаше толкова забележителна памет, че не мога да си спомня да съм му повтаряла едно 

и също нещо 2 пъти.  

 

Държейки децата на Уесли в ред  

Това, което беше дори още по-удивително е, че всяка дума, която беше научил 

по време на този урок той познаваше когато я види или в библията или в някоя друга 

книга; по която причина скоро се научи да чете английски много добре.  

Същия метод беше съблюдаван с всички тях. Веднага щом научеха буките те 

бяха карани първо да четат един ред като никога не прекъсвахме преди да са научили 

урока си много добре независимо дали той беше кратък или дълъг. Така един след друг 
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те продължаваха да четат без прекъсване и преди да напуснат училище всяко дете 

четеше това, което беше научило сутринта и следобед ние продължавахме да учим..  

Високото говорене или игрите не бяха позволени, но всеки беше зает със своето 

учене за по 6 часа дневно; и е почти невероятно на какво може да бъде научено едно 

дете за 4 месеца чрез прилежно старание стига то да има поне някакви способности и 

добро здраве. Всяко от тях, с изключение на Кейси, по това време можеха да четат по-

добре отколкото повечето жени се научават някога.  

На децата им беше забранено на стават от местата си или да излизат от стаята 

освен ако нямаха добра причина и да се бяга в двора, градината или улицата без 

позволение винаги се считаше за престъпление заслужаващо сериозно наказание.  

За няколко години всичко вървеше много добре. Децата никога не бяха били в 

по-добър ред. Никога те не бяха били по-склони към благочестие или да се подчиняват 

на своите родители до това фатално тяхно разпръскване в няколко различни семейства 

след пожара. По това време те бяха оставени в пълна свобода да говорят със слугите, 

нещо от което преди това винаги бяха ограничавани, да тичат на воля и да играят с 

всяко дете било то добро или лошо. Те скоро се научиха да пренебрегват стриктното 

пазене на господния ден и няколко песни и лоши неща, които преди това не знаеха. 

Доброто поведение, за което бяха хвалени от всички, които идваха в къщи скоро беше 

до голяма степен изгубено. Те също така се научиха да говорят с груб акцент както и 

много други груби неща, които не можеха да се поправят без известни трудности. 

Когато къщата беше построена отново ние започнахме да провеждаме стриктни 

реформи. Тогава беше поставено началото на навика да пеем псалми в началото и в 

края на учението, сутрин и вечер. Тогава започна и почивката от 5 часа. Тогава най-

големия вземаше най-малкия, който можеше да говори, втория следващия и те им 

четяха псалма за деня и една глава от НЗ. По същия начин  те бяха наставлявани да 

четат псалми и една глава от СЗ всяка сутрин, след което пристъпваха към личните си 

молитви преди да изядат закуската си или да се присъединят към семейството. И, аз 

благодаря на Бога, този обичай все още се пази у нас.  

 

Допълнителните правила на Сузана Уесли  

Съществуваха и няколко допълнителни правила, които изплуват в паметта ми и 

аз ги споменавам тук защото ми се виждат полезни.  

1. Страхливостта и страха от наказание често караха децата да лъжат докато 

придобият навик, който не могат да оставят. За да попречим на това беше поставено 

правило, че който е обвинен в престъпление за което е виновен ако искрено си признае 

и обещае да го остави няма да бъде бит. Това правило до голяма степен препятстваше 

голям брой лъжи.  

2. Никое грешно действие като лъжа, игра в църква или в Господния ден, 

непокорство, каране и т.н. никога няма да бъде оставено ненаказано.  

3. Никое дете няма да бъде хокано или наказвано 2 пъти за едно и също 

провинение и ако те се поправеха никога няма да бъдат порицавани за това по-късно.  

4. Всяко действие на покорство, особено тези, които влизат в противоречие със 

собствените им склонности винаги ще бъдат хвалени и често награждавани в 

зависимост от заслугата и причината.  

5. Ако някое дете извърши дело на покорство или направи нещо с намерение да 

зарадва, макар и да не го направи добре, все пак покорството и намерението трябва да 

бъде прието с радост и детето да бъде нежно наставено как следващия път да се справи 

по-добре.  
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6. Трябва стриктно да се спазва умереност и никога да не се посяга на чужда 

собственост дори и в най-малкото и дори да е с цената на фарфинг или на игла. Те не 

трябва да присвояват нищо без, още по-малко срещу, неговото съгласие. Това правило 

никога не може да бъде насаждано твърде много в съзнанието на децата и от липсата на 

родители или възпитатели, които трябва да правят това така както трябва произлиза 

това срамно пренебрегване на справедливостта, което наблюдаваме в света.  

7. Обещанията трябва стриктно да се изпълняват и така както веднъж подарения 

подарък принадлежи на получилия го така и те дадени веднъж принадлежат на този, на 

когото са дадени освен ако не са условни и условието за тяхното изпълнение не е 

изпълнено.  

8. Никое момиче да не бъде учено да работи преди да се научи да чете много 

добре и след това да върши своята работа със същото приложение и за същото време, 

което е прекарала в четене. Това правилно също е много важно защото да сложиш едно 

дете да се учи да шие преди да се е научило да чете е истинската причина защо толкова 

малко жени не могат да четат на глас и да бъдат добре разбирани.  

Сряда 1 Декември (Нюкасъл) - Бяха ни предложени няколко места, на които да 

построим стаята за обществото, но нито едно не беше такова каквото желаехме. И 

вероятно това беше дело на провидението защото по този начин аз бях задържан в 

Нюкасъл независимо дали желая това или не.  

Събота 4 - Бях едновременно изненадан и наскърбен от искрения размер на 

ентусиазъм. Д….. Б….. от Тунфийлд Лейт, който преди няколко дена беше получил 

усещане за Божията любов премина яздейки през града избутвайки като викаше на 

всички хора пред себе си говорейки им, че Бог му е казал, че ще бъде крал и ще стъпче 

всички неприятели под нозете си. Аз веднага го изпратих у дома му и при работата му и 

го посъветвах да плаче денем и нощем пред Бога, за да се смири сърцето му за да не 

вземе сатана предимство над него.  

 

 

 

Г-н Стефенсън и Уесли  

Днес един човек ми се обади и ми предложи цена за земя. В Понеделник беше 

съставен договор, в който той се съгласяваше да ме признае във владение от Вторник 

при плащането на 30 паунда.  

Вторник 7 - Сутринта бях толкова болен, че се принудих да повикам г-н Уилямс 

в стаята си. След това той отиде при г-н Стефънсън, търговец в града, и беше заведен 

при земята, която възнамерявахме да купим. Аз желаех да я купя. Г-н Стефенсъмн му 

казал: „Г-не аз не желая пари; но ако г-н Уесли желае земя той може да има част от 

моята градина прибавена към мястото, което вие споменахте. За 40 паунда той ще има 

16 ярда ширина и 30 дължина.  

Сряда 8 - Подписах договор с г-н Стефенсън и и аз влязох във владение на 

земята. Но не можех да се отметна от обещанието, което бях дал на г-н Ридъл, така че 

по същото време влязох във владение и на неговата земя. Целият парцел е с дължина 

около 40 ярда средата, на който ние възнамеряваме да построим къща оставяйки място 

за малък двор отпред и малка градина зад постройката.  

Понеделник 13 - Включих пристройка с жилищно помещение към съседната 

земя, която се бяхме подготвили да застроим, но студената слана ни принуди да 

забавим работата. Никога не съм чувствал толкова силен студ по-рано. В една стая 

където постоянно гореше огън макар работната ми маса да беше само на ярд от комина 
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аз не можех да пиша за повече от 15 минути без ръцете ми да станат почти 

безчувствени.  

 

Първата методистка сграда в Нюкасъл  

Понеделник 20 - Положихме първия камък на сградата. Мнозина се бяха събрали 

от различни краища, за да видят това; но никой не се подиграваше и не ни прекъсваше 

докато хвалехме Бога и се молехме Той да благослови работата на ръцете ни. Три или 4 

пъти вечерта аз бях принуден да прекъсна проповядването за да мога да се моля и да 

благодаря на Бога.  

Вторник 23 - Беше изчислено, че къща каквато предвиждахме няма да може да 

бъде изградена за по-малко от 700 паунда и мнозина бяха убедени, че тя никога няма да 

бъде завършена, а други, че аз няма да доживея да я видя покрита. Аз бях на друго 

мнение и не се съмнявах, че тъй като тя беше започната за Бога Той ще достави 

нужното за нейното завършване.  

На Уесли му е отказана Господна трапеза в Епърт; Корнуел и остров Силисия; 

естествен амфитеатър в Гуинап; Уесли в опасност  

1743 Събота, 1 Януари - по пътя между Донкастър и Епърт настигнах един 

човек, който веднага ме засипа с толкова много и толкова безочливи въпроси, че аз 

останах удивен. Докато ме разпитваше за моите пътувания аз го прекъснах и казах: 

„Уверен ли сте, че ние сме потеглили на едно дълго пътуване, че вървим към 

вечността?” Той веднага отговори: „О, разбрах! Разбрах! Не е ли името ви Уесли? Това 

е жалко! Жалко е! Защо не ви е достатъчна религията на вашия баща? Защо трябва да 

имате нова религия?” Аз се канех да отговоря, но той ме прекъсна като изкрещя 

триумфално: „Аз съм християнин! Аз съм християнин! Аз съм църковник! Църковник 

съм! Аз не съм един от вашите глупаци.” толкова ясно колкото можеше да говори, 

защото беше така пиян, че едва стоеше на мястото си. След като по този начин беше 

постигнал победа или по собствените му думи „ме беше стъпкал” той започна да 

пришпорва коня си и изчезна в галоп колкото може по-бързо.  

 

 

На Уесли му е отказана Господна трапеза в Епуърт  

Вечерта аз достигнах Епуърт.  

Неделя 2 - В 5 проповядвах върху „Така е с всеки, който е роден от Духа.” Около 

8 отново проповядвах върху гроба на моя баща върху Евреи 8:11 Мнозина дошли от 

близките градове попитаха дали няма да е добре, тъй като днес беше неделя, в която се 

отслужват тайнствата, да ги приемат. Аз им казах: „При всяко положение: но би било 

добре да говорите за това с г-н Ромли, защото той е вашият свещеник.” Един от хората 

направи това от името на останалите, на когото той каза: „Моля, кажете на г-н Уесли, 

че аз няма да го допусна до тайнствата защото е неподходящ.” Колко мъдър е Господ 

нашия Бог! Няма по-подходящо място под небето от бащината ми къща където това 

следваше да ме сполети, мястото където прекарах своята младост и където „според най-

строгите правила на религията” толкова дълго бях „живял като фарисей!” Също така 

беше в най-висша степен подходящо този, който ми отказа достъпа то същата тази 

трапеза на коята самият аз толкова често бях раздавал хляба на живота да бъде един, 

който ми дължеше най-нежна любов, която баща ми беше показвал към него.  

Вторник 22 - Аз отидох до Южен Бидик, селище на въглекопачи на 7 мили на юг 

от Нюкасъл. Мястото, на което аз стоях беше точно в подножието на полукръгъл хълм. 

На склона му стояха много стотици; но много повече на равнината под него. Аз извиках 
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към тях с думите на пророка: „О, сухи кости чуйте Господното слово.” (Езекиил 37:4). 

Дълбоко внимание беше изписано на всяко лице и аз вярвам, че би било добре да 

проповядвам там всяка седмица.  

 

Уесли и боецът с петли  

Сряда 23 - Срещнах на улицата един господин, който ругаеше и кълнеше по 

толкова ужасен начин, че не можех да направя друго освен да го спра. Скоро той се 

успокои и ми каза, че иска да ме почерпи чаша вино; и че би дошъл да ме чуе, но се 

страхува да не би да кажа нещо срещу боя с петли. 

1 Април (Велики петък) - имах голямо желание да посетя едно малко село 

наречено Плейси на около 10 мили северно от Нюкасъл. То беше обитавано единствено 

от въглекопачи и то такива, които винаги бяха в първите редици на дивашко 

невежество и беззаконие от всякакъв вид. Предвиждаше се тяхното главно събиране да 

се състои на Господния ден, при което мъже, жени и деца се събираха заедно, за да 

танцуват, да се бият, да проклинат и кълнат и да играят с топка или с каквото им 

попадне под ръка. Аз чувствах голямо съжаление към тези нещастни създания от 

момента, в което за пръв път чух за тях; още повече понеже всички хора изглежда се 

бяха отчаяли за тях. Между 7 и 8 аз тръгнах с Джон Хейли, моят водач. Северният 

вятър беше необичайно силен и навяваше суграшица в лицата ни, която веднага 

замръзваше. Когато пристигнахме в Плейси, ние едва можехме да стоим. Веднага щом 

се съвзехме малко аз отидох на площада и изявих Този, Който „беше наранен заради 

нашите беззакония” и „бит за нашите престъпления.” Нещастните грешници бързо се 

събраха и внимаваха на това, което се говореше. Същото се повтори и следобеда  

независимо от снега и вятъра докато ги умолявах да Го приемат за свой Цар да се 

„покаят и да повярват в благовестието.“  

 

Уесли в Севен Диалс  

Неделя 29 Май - Започнах да изпълнявам задължения в параклиса в Западната 

улица близо до Севен Диал, който (по едно странно стечение на провидението) ние 

бяхме наели за няколко години. Аз проповядвах върху евангелския текст за деня, част 

от третата глава на св. Йоан; и след това отслужих Господна трапеза на няколко стотин 

души. Отначало малко се страхувах, че силата няма да ми стигне за деня, когато една 

служба от 5 часа (защото тя продължи от 10 до 3) беше добавена към обичайните ми 

задължения. Но Бог щеше да се погрижи за това: така трябваше да мисля; и тези, които 

желаят могат да нарекат това ентусиазъм. Проповядвах в големите градини в 5 на 

огромно множество върху: „Трябва да се родиш отново.” (Йоан 3:3). След това имахем 

среща на ръководителите (което запълни цялото ми време, през което не говорех 

публично) и след това на групите. В 10 вечерта аз бях по-малко уморен отколкото в 6 

сутринта.  

Неделя 10 Юли (Нюкасъл) - проповядвах в 10 в Чодуен Фел върху „Защо да 

загинеш о доме Израилев.” (Езекиил 33:11). Откакто бях дошъл в Нюкасъл за първи път 

духът ми беше докоснат поради тълпите бедни грешници, които всяка Неделя следобед 

се разхождаха наред назад по Сендхил. Реших ако е възможно да им намеря по-добро 

занимание; и веднага щом службата в Вси светии завърши отидох направо от църквата 

до Сендхил и запях един псалм. След няколко минути имах достатъчна компания, 

хиляди и хиляди събрани заедно. Но князът на този свят се бореше с цялата си сила за 

да не бъде победено царството му. Наистина тълпата от Нюкасъл, въпреки своята най-

голяма грубост имаше някаква останала човечност. Аз рядко съм ги виждал да ме 
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замерват с нещо нито пък съм бил наранен по някакъв начин. Но те продължаваха да се 

блъскат един друг напред назад като предизвикваха такъв шум, че гласът ми не можеше 

да бъде чут; така че след като прекарах почти 1 час в молитви и пеене сметнах за най-

добре да се оттегля в новата ни къща.  

 

Уесли има проблеми с коня си  

Понеделник 18 - Заминах заедно с Джон Даунс от Нюкасъл за Хърсли. Бяхме 

яздили 4 часа до Фери хил, който отстои на около 20 мили. След като починахме там за 

около час ние бавно продължихме да яздим и в 2 часа пристигнахме в Дарлингтън. 

Струваше ми се, че конят ми не е добре; той смяташе същото за своя, макар че и двата 

бяха млади и предишния ден се чувстваха много добре. Помолихме коняря да извика 

ветеринаря, което той направи без бавене, но преди човека да определи какъв е 

проблема и двата коня легнаха на земята и умряха. Аз наех кон до Сандхътън и яздех 

като казах на Джон Хърън да ме последва. Така във Вторник сутрин аз достигнах 

Боробридж и след това продължих за Лийдс.  

Понеделник 22 Август 1743 (Лондон) - След се срещнах с няколко човека за 

молитва около 4 аз тръгнах и яздех бавно до Сноу хил където седлото се изхлузи от 

гърба на кобилата ми, аз паднах през главата й и тя побягна обратно към Смитфиийлд. 

Няколко момчета е хванаха и ми я доведоха обратно ругаейки и проклинайки през 

цялото време. Аз им говорех ясно и те обещаха да се поправят. Тъкмо се канех да 

потегля отново, когато един човек извика; „Господнине, вие сте изгубили подложката 

на седлото си.” Наложи се 2 или 3 от тях да ми помогнат да го сложа, но и те 

проклинаха почти при всяка дума. Аз се обърнах към неколцина от тях и им говорих с 

любов. Всички приеха това добре и ми благодариха много. Дадох им 2-3 малки книжки, 

които те обещаха да прочетат внимателно.  

Преди да достигна Кенсингтън открих, че кобилата ми е изгубила едната си 

подкова. Това ми даде възможност да говоря обстойно за 1 или 2 часа както с ковача 

така и с неговия слуга. Аз отбелязвам тези малки обстоятелства, за да покажа колко 

лесни е да изкупваме всяко време (ако мога да се изразя така) когато чувстваме някаква 

любов към душите, за които е умрял Христос.  

 

 

Уесли отива в Корнуел  

Петък 26 - Потеглих за Корнуел. Вечерта проповядвах при кръста в Таунтън 

върху: „Божието царство не е ядене и пиене, но правда мир и радост в Святия Дух.” 

Един нещастен човек се беше прокълнал отзад, за да причини някакви безредие; но 

времето не беше дошло; ревностните нещастници, които „се отричат от Господа, Който 

ги е купил” все още не бяха разбунили хората. Мнозина крещяха: „Хвърлете тук този 

мошеник; съборете го долу; пръснете му мозъка,” така че трябваше на няколко пъти да 

се застъпя за него иначе той би пострадал зле.  

Неделя 27 - Следобед достигнах Екзетър; но понеже никой не знаеше за моето 

пристигане тази вечер аз не проповядвах на никого освен на една нещастна грешница 

която в някаква степен беше вкусила „силата на идещия век” и след това беше „паднала 

отново” (както тя каза, че е нейния случай) и се нуждаеше да бъде „обновена в 

покаяние.” Ние молихме Бога за нея и я оставихме скърбяща, но все пак не без 

надежда.  

Неделя 28 - В 7 проповядвах на малка група хора. Проповедта, която чухме след 

това в църква беше твърде празна по съдържание. Каква беше вечерната не зная, 
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защото не можах да чуя нито едно изречение. От църквата аз отидох в замъка където 

бяха събрани (както някои казаха) половината възрастни хора в града. Това беше 

ужасна гледка. Толкова огромно събрание в такъв малък амфитеатър! И всички стояха 

спокойни и тихи, докато аз обяснявах тази славна истина: „Блажен този, чийто 

престъпления са простени, чийто грях е покрит” (Псалм 31:1)  

Понеделник 29 - Ние продължихме да яздим по-нататък. Вечерта ни завари по 

средата на първото голямо мочурище отвъд Ланчестън през което нямаше път. Около 8 

вече се бяхме отклонили доста, но скоро чухме камбаната на Бодмин. Насочвани от нея 

ние свърнахме на ляво и преди 9 достигнахме града.  

Вторник 30 - Вечерта достигнахме св. Ив. В 7 аз поканих всички виновни, 

безпомощни грешници, които са уверени, че „няма с какво да платят” да приемат 

свободно прощение. Стаята бе претъпкана отвън и отвътре, но всички бяха тихи и 

внимателни.  

Сряда 31 - Говорих поотделно с всеки от членовете на обществото, което се 

състоеше от около 120 души. Около 100 от тях бяха намерили мир с Бога: такова е 

благословението да бъдеш гонен заради правдата! Докато отивахме в църквата в 11 

голяма тълпа на пазара ни посрещна с шумни викове, макар и толкова безвредни 

колкото стихчетата пети под моя прозорец (съчинени както ме увери някой от един 

човек от техния град) Чарлз Уесли дойде в града, за да види дали може да раздвижи 

църквите.  

Сутринта аз обясних какво е „обещанието на Отца.” След проповедта мнозина 

започнаха шумят, но Джон Нелсън влезе сред тях, поговори малко с най-буйните, които 

не отговориха нищо, но тихо си заминаха.  

 

Кожарите в Тинър  

Неделя 3 Септември - Яздех до т. нар. Три Корнър Даун 9 или 10 мили на изток 

от св. Ив където намерихме 2 или 300 кожари, които ни очакваха от известно време. 

Всички изглеждаха доста поласкани и незаинтересувани; и мнозина от тях ни 

придружиха до Гуенап (на 2 мили на изток) където техният брой бързо нарасна на 4 

или 500. Тук намерих голямо утешение обяснявайки думите: „Помазал ме е да 

проповядвам на сиромасите” (Лука 4:18). Един човек, който живееше наблизо ни 

покани да се подслоним в къщата му и на сутринта ни насочи обратно към Грийн. 

Пристигнахме там тъкмо когато денят свършваше. Аз проповядвах върху благодатните 

думи: „”I will heal their backslidings, I will love them freely,” на 5 или 600 сериозни хора. 

В Трезутан Даунс, на 5 мили по-близо до св. Ив намерихме 7 или 800 души, на които аз 

извиках силно: „Оставете беззаконията си, защо да погинеш о доме Израилев.” След 

вечеря проповядвах отново на около 1000 души за Този, Който „Бог е определил да 

бъде Цар и Спасител.” Забелязах, че думите ми оказаха известно впечатление върху 2 

или 3 от слушателите; останалите, както обикновено показваха голямо одобрение и 

пълна незаинтересованост.  

Петък 9 - Яздех спокойно до св. Иларий на 10 или 12 мили на юг от св. Ив. 

Намерих Даунс, но нямаше събрание - нито мъже нито жени нито деца. Тогава аз си 

сложих свещеническото расо и не след дълго се събраха около 100 души, които аз 

ревностно призовах „да се покаят и да вярват в благовестието.” И ако поне един чу 

целия труд си заслужаваше.  

Неделя 10 - След обед се събрахме за молитва в св. Юст следобед и не 

свършихме преди 4. След това за проповядвах в Крос на смятам около 1000 души, 

които се държаха сериозно и тихо.  
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В 6 проповядвах в Сенан близо до Лендс енд и приканих малката събрание 

(състоящо се основно от стари, посивели хора) да се присъединят към мен отново в 5 

сутринта. Но в Неделя 11 голяма част от тях се бяха събрали между 3 и 4 часа, така че 

между 4 и 5 ние започнахме да хвалим Бога и аз подробно обясних думите „”I will heal 

their backslidings; I will love them freely.” След това ние се придвижихме надолу дотам, 

до което можехме безопасно да стоим към скалите на Лендс Енд. Това беше ужасна 

гледка! Но как те щяха да се стопят когато бог станеше, за да съди! Морето между тях 

наистина „кипеше като чайник” и „Бездната изглежда побеляла.” Но макар да се 

надуват те няма да надделеят. „Той е поставил границите им, които не могат да 

преминат.” (Виж Псалм 104:8).  

Между 8 и 9 проповядвах в Св. Юст върху една зелена морава близо до града на 

най-голямата събрание (както ми беше ми казано), което някога се е събирало в тези 

части. Аз извиках с целия авторитет на любовта: „Защо да погинете доме Израелев?” 

Хората трепереха и бяха тихи. Преди Корнуел никога не бях преживявал такова време.  

 

На островите Силисия  

Понеделник 12 - От известно време имах желание да отида и да говоря за 

любовна на Бога нашия Спасител дори ако е възможно само за един ден на островите 

Силисия и по различен поводи бях споменавал това на няколко човека. Тази вечер 

трима от нашите братя дойдоха и предложиха да ме закарат натам ако аз осигуря 

лодката на кмета за когото казваха, че е най-добрият моряк в града. Аз го попитах и той 

веднага ми я зае. На следващата сутрин, Вторник 13, Джон Нелсън, г-н Шепърт и аз 

заедно с 3 човека и лоцман отпътувахме от св. Ив. На мен ми се струваше странно да 

пътувам с рибарска лодка на 15 левги в открито море особено когато вълните започнаха 

да се надигат и да се надвесват над главите ни. Но аз извиках своите спътници и ние 

заедно започнахме да пеем и с добра надежда:  

When passing through the watery deep,  

I ask in faith His promised aid;  

The waves an awful distance keep,  

And shrink from my devoted head;  

Fearless their violence I dare:  

Около половин час след 1 ние достигнахме до св. Мери най-големия от 

обитаемите острови. Веднага отидохме при губернатора придружавани от обичайната 

компания на вестникарите и аз го помолих да позволи да отправя един „Сериозен 

призив.” Понеже свещеникът не беше съгласен да проповядвам в църквата, в 6 аз 

проповядвах на улицата пред почти целия град и пред много войници, моряци и 

работници върху: „Защо да загинеш доме Израилев?” Беше благословено време и аз не 

знаех как да завърша. След проповедта им раздадох няколко малки книжки и химни, 

които те бяха толкова жадни да получат, че бяха готови да разкъсат и тях и мен на 

парчета. По каква причина такова множество работници се беше събрало, за да укрепи 

няколко голи скали, които всеки, който би пожелал да вземе би си навлякъл единствено 

неприятности, аз не можех да разбера, но беше лесно да се види ръката на 

провидението. Бог ги бе събрал, за да чуят благовестието, което те иначе никога не 

биха научили. В 5 сутринта аз проповядвах отново върху: “I will heal their backslidings; I 

will love them freely.” И между 9 и 10 след като бях говорил с мнозина насаме и бях 

раздал между 200 и 300 сборници с химни и малки книжки ние напуснахме това пусто, 

мрачно място и отплавахме за св. Ив макар вятъра да беше силен и да духаше точно в 

лицата ни. Лоцманът ни каза, че ще ни е необходим късмет, за да достигнем сушата, но 
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той не познаваше Този, за Когото се казва, че ветровете Му се покоряват. Скоро след 3 

ние достигнахме Лендс енд и около 9 достигнахме св. Ив,  

 

Забележителна служба в Гуенап  

Вторник 20 - В Трезутън Даунс аз проповядвах на 2 или 3000 души за Господния 

път, пътя на святостта. Достигнахме Гуенап малко преди 6 и намерихме равнината 

покрита от край до край с хора. Предполагам, че имаше около 10 000 души, на които аз 

проповядвах Христос „нашата мъдрост, праведност, освещение и изкупление.” Не 

можех да завърша преди да беше станало толкова тъмно че едва можехме да се 

виждаме един друг. Със сигурност тук, макар и в неръкотворен храм Бог, беше хвален 

във „величие и святост.”  

Сряда 21 - Бях събуден между 3 и 4 от голяма група кожари, които, страхувайки 

се, че може да закъснеят се бяха събрали пред къщата, пееха и славеха Бога. В 5 аз още 

веднъж проповядвах върху: „Повярвай в Исус Христос и ще се спасиш.” Те всички 

поглъщаха словото. О, дано това да бъде здраве за душите им и живот за костите им!  

Четвъртък 22 - Отпътувахме за Ланчестън. Докато яздехме през едно село 

наречено Стикълпаф един човек ме спря на улицата и попита рязко: „Не е ли името ви 

Джон уесли?” Веднага още неколцина се събраха и ми казаха, че трябва да спра тук. Аз 

направих това. И преди да сме казали много думи душите ни се свързаха една с друга. 

Открих, че те се наричат квакери, но това не ме нарани виждайки любовта към Бога в 

техните сърца.  

 

Тълпа в Уеднесбъри  

Сряда 20 Октомври - След като проповядвах на малко, внимателно събрание (в 

Бирмингтън) аз яздих до Уднесбъри. В 12 проповядвах на една земя в средата на града 

на много по-голямо събрание от това, което очаквахме върху: „Христос е същия вчера 

днес и завинаги.” (Евреи 13:8). Вярвам, че всеки от присъстващите чувстваше Божията 

сила и никой не се опита да ни напакости когато идвахме или си отивахме, но Бог 

воюваше за нас, а ние стояхме спокойни. След обед докато пишех писмо на Франсис 

Върд хората започнаха да викат, че тълпа обкръжава къщата. Помолихме се Бог да ги 

разпръсне и така и стана: един тръгна по един път друг по друг и за половин час не 

остана нито един човек. Казах на нашите братя: „Сега е време да си вървим.” Но те 

много настояваха да остана. Така, за да не ги обидя аз останах, макар да предвиждах 

какво ще се случи. Преди 5 тълпата обкръжи къщата по-многобройна от всякога. Те 

всички викаха „Изведете свещеника, искаме свещеника.” Пожелах един да хване водача 

им за ръка и да го въведе в къщата. След като си разменихме няколко думи лъвът се 

превърна в агне. Пожелах той да отиде и да доведе един или двама от най-разгневените. 

Той доведе двама, които бяха готови да ме погълнат от ярост, но след две минути те, 

подобно на него,  се успокоиха. След това аз им казах да направят път, за да мога да 

мина между хората. Веднага щом навлязох между тях аз помолих за стол; и заставайки 

на него извиках: „Какво искате от мен?” Някой каза: „Искаме да отидеш с нас при 

съдията.” Аз отговорих: „На драго сърце ще направя това.” След това аз казах няколко 

думи, които Бог използва; така че те започнаха да викат силно: „Господинът е честен 

човек и ние ще пролеем кръвта си в негова защита.” Аз попитах: „Сега ли ще отидем 

при съдията или на сутринта?” Повечето извикаха: „Тази вечер, тази вечер,” при което 

аз тръгнах пред 200 или 300 човека, които ме следваха докато останалите се върнаха 

откъдето бяха дошли. Нощта настъпи преди да изминем и миля заедно с силен дъжд. 

Все пак ние достигнахме до Бентли хол на 2 мили от Уеднесбъри. Един или двама 
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изтичаха напред, за да кажат на г-н Лейн, че са довели г-н Уесли, на което той 

отговори: „Каква работа имам аз с г-н Уесли? Върнете го обратно.” През това време се 

събра цялата тълпа и започна да тропа на вратата. Един слуга им каза, че г-н Лейн вече 

си е легнал. След него се появи синът му и попита за какво става въпрос. Един 

отговори: „Те пеят псалми по цял ден и карат хората да стават в 5 сутринта. Какво ни 

съветва да правим ваша светлост?” „Да си отидете у дома” отговори г-н Лейн „и да 

пазите тишина.”  

 

Уесли в опасност  

Те не знаеха какво да правят по-нататък докато един предложи да отидат при 

съдията Персхаус в Валсал. Всички се съгласиха с това; така ние тръгнахме бързо и 

около 7 пристигнахме в неговата къща. Но г-м П. по същия начин си беше легнал. Сега 

те отново не знаеха какво да направят, но накрая решиха, че  е най-разумно да си 

отидат вкъщи. Около 70 от тях се заеха да ме придружат. Но не бяхме изминали и 100 

ярда когато се зададе друга тълпа от Валсал. Тя се изливаше като порой и помиташе 

всичко пред себе си. Тълпата от Дарластън ме защитаваха доколкото можеха, но те 

бяха уморени и освен това ги превъзхождаха по брой, така че в кратко време мнозина 

бяха съборени на земята, а останалите се разбягаха и ме оставиха в ръцете им. Да се 

опитвам да говоря беше напразно защото шумът от всяка страна беше подобен на 

бученето на морето. Така те ме повлякоха с тях докато стигнахме града, където видях 

отворена  вратата на една голяма къща и се опитах да вляза вътре. Н един човек ме 

хвана за косата и ме издърпа обратно в средата на тълпата. Те не спряха повече докато 

не ме прекараха по главната улица от единия край на града до другия. Аз през цялото 

време продължавах да говоря на тези, които можеха да ме чуват като не чувствах болка 

или умора. В западния край на града виждайки полуотворена врата аз се опитах да 

стигна до нея и щях да успея ако един господин в магазина не ми беше попречил 

казвайки, че те ще сравнят къщата със земята. Все пак аз застанах на вратата и запитах: 

„Желаете ли да ме чуете?” Мнозина завикаха: „Не, не! Пръснете му мозъка, свършете с 

него, убийте го веднага!” Други казаха: „Не, първо трябва да го изслушаме.” Аз 

започнах да питам: „Какво зло съм направил? Кого от вас съм онеправдал с дума или 

действие?” И продължих да говоря за около четвърт час когато гласът ми внезапно 

прекъсна. Тогава водите отново започнаха да надигат гласа си. Мнозина крещяха: 

„Изведете го вън. Изведете го вън.” Междувременно гласът и силата ми се върнаха и аз 

започнах да се моля със силен глас. Точно тогава човекът, който водеше тълпата се 

обърна и каза: „Господине ще дам живота си за вас; следвайте ме и дори косъм от 

главата ви няма да падне.” Двама или трима от неговите последователи потвърдиха 

думите му и веднага застанаха до мен. В същото време господинът от магазина започна 

да вика: „Какъв срам. Какъв срам! Оставете го да си отиде.” Един честен месар, който 

се намираше малко по-далеч каза, че е срамно да правят това и избута назад един след 

друг 4 или 5 човека, които налитаха най-яростно. Хората се разделиха наляво и надясно 

сякаш се бяха наговорили докато тези трима или четирима човека ме преведоха през 

тях. Но на моста тълпата налетя отново. Тогава ние побягнахме настрана през 

воденичния яз и след това през ливадите, докато малко преди 10 Бог ме заведе здрав в 

Уеднесбъри. Изгубих единствено единни джоб на платото си и малко кожа на едната си 

ръка.  

 

Неговото спокойствие  
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Никога преди не бях виждал толкова ясно Божието провидението, толкова много 

убедителни доказателства, че Божията ръка е върху всеки човек и събитие и управлява 

всичко както намери за добре. Нещастната жена от Дарлстън, която водеше тази тълпа 

и се закле, че никой няма да ме закачи и когато видяла, че привържениците не й дават 

път налетяла в най-голямата тълпа и повалила на земята трима или четирима мъже един 

след друг. Но мнозина веднага я нападнали и тя била победена и вероятно щяла да бъде 

убита за няколко минути (трима човека я държали на земята и я биели с цялата си сила) 

ако един човек не извикал: „Чакай Том чакай.” Кой е тук? попитал Том „Не е ли това 

честния Мънчин? Не, тогава остави я да си ходи.” Така те хванали ръцете й и й 

помогнали да се изправи и да пропълзи до дома си както може.  

От началото до края аз бях толкова спокоен като че ли стоях в собствения си 

кабинет. Не мислех какво може да стане в следващия момент; само веднъж си 

помислих, че ако ме хвърлят в реката това ще повреди книгите в джоба ми. За себе си 

не се съмнявах, че ще мога да преплувам понеже бях облечен единствено с едно тънко 

палто и леки ботуши. Мисля, че обстоятелствата, които последваха бяха особено 

забележителни с това: 1) че мнозина се опитваха да ме съборят на земята докато 

слизахме по хлъзгавия път към града понеже смятаха, че веднъж паднал аз два ли ще 

успея да стана вече. Но аз въобще не се пързалях, нито се плъзнах докато не се 

изплъзнах от ръцете им. 2) че макар мнозина да се опитваха да хванах яката ми и 

дрехите ми, за да ме съборят те не въобще не бяха в състояние да ги стиснат: само един 

здраво хвана езика на джоба ми, който скоро остана в ръката му; езикът на другия 

джоб, в който имаше банкноти беше откъснат но наполовина. 3) че един енергичен 

човек точно зад мен ме удари няколко пъти със здрав дъбов прът, с който ако ме беше 

ударил само веднъж в тила би си спестил по-нататъшните трудности. Н всеки път 

ударът се отклоняваше, макар да не зная как, защото изобщо не бях в състояние да 

мръдна наляво или надясно.  

 

„Колко е мека косата му“  

4) Че един друг човек, който се буташе в навалицата и издигаше ръката си за 

удар изненадващо я спусна и само ме потупа по главата казвайки “Колко е мека косата 

му!” 5) Че аз спрях точно при вратата на кмета, като че ли знаех (което тълпата без 

съмнение смяташе, че ми е известно) и го намерих стоящ в магазина (като неговото 

присъствие оказа) първия тласък за отърсването на хората от тяхната лудост. 6) че 

първите хора, които се обявиха в моя защита бяха героите на града, водачите на 

размириците във всички случаи и един от тях беше отличен боец в мечешката градина. 

7) че от началото до края никой не ме нарече с лоша дума или прозвище, но 

единственият вик беше „Проповедникът! Проповедникът! Човекът! Свещеникът!” че 

никой, поне доколкото аз можах да разбера, не изказа каквото и да е обвинение спрямо 

мен, нито вярно нито погрешно, като в бързината те съвсем бяха забравили да се 

подготвят в какво да ме обвинят. И накрая те напълно бяха забравили какво искаха да 

направят с мен като никой не предлагаше нищо определено освен: „Махнете го! Убийте 

го веднага!”  

Но колко нежно ни подготвя Бог за Неговата воля! Преди 2 години парче от 

тухла закачи рамото ми. Една година след това камък ме удар между очите. Миналият 

месец получих удар и тази вечер още два, един преди да стигнем до града и един след 

като го напуснахме; но и двата бяха като нищо. Защото, макар че един човек ме удари в 

гърдите с цялата си сила, а друг по устата с такава сила, че кръвта потече веднага аз не 
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почувствах повече болка от някой от ударите отколкото ако ме бяха ударили със 

сламка.  

Не трябва да бъде забравяно, че когато останалата част от хората побягнаха, за 

да спасят живота си само четирима не се разпръснаха Уилям Смит, Едуард Слейтър, 

Джон Грифитс и Джоан Паркс: трима продължиха с мен, решили да живеят или да 

умрат заедно и никой от тях не понесе дори един удар освен Уилям Сми, който ме 

държеше за ръката от единия край на града до другия. При това той беше издърпан 

настрана и съборен, но скоро стана и отново беше до мен. По-късно аз го попитах какво 

е очаквал когато тълпата се е нахвърлила върху нас. Той каза: „Да умра за Този, Който 

е умрял за нас.” И той не чувствал никакво притеснение или страх, но спокойно чакал 

докато Бог изисква душата му за Себе Си.  

 

Защитниците на Уесли  

Аз запитах Д. Паркс дали не се е страхувала, когато са я откъснали от мен. Тя 

каза: „Не, не повече отколкото сега. Аз можех да разчитам на Бога за вас както и за себе 

си. От самото начало аз имах пълното убеждение, че Бог ще ви избави. Аз не знаех как, 

но оставих това на Него и бях толкова сигурна, като че ли това вече е станало.” 

Попитах дали са верни слуховете, че тя се е била заради мен. Тя каза: „Не, аз знаех, че 

Бог ще воюва за Своите деца.” И ще погинат ли накрая тези души?  

Когато накрая се върнах при Франсис Уърд аз намерих мнозина от нашите братя 

викащи към Бога. Също така и мнозина, които никога по-рано не бях виждал дойдоха 

да се радват с нас. На следващата сутрин докато яздех през града по пътя си към 

Нотингхам всеки когото срещах ми показваше толкова сърдечна любов, че аз едва 

можех да повярвам на това, което виждах и чувах.  

 

Заповедта на спящия магистрат  

Не мога да завърша тази случка без да спомена за, вярвам, една от най-

любопитните истории, която се е случвала някога в Англия. Тя стана няколко дена след 

забележителните събития в Валсал.  

„Стефърдшир,  

До всички главни полицаи и други служители на негово величество в 

споменатата окръг и по-специално до главните полицаи в Типтън (близо до Валсал):  

Тъй като ние, съдиите на негово величество и служители на мира за споменатия 

окръг Стафорд, бяхме информирани, че няколко размирни хора наричащи себе си 

методистки проповедници ходят между народа и предизвикват бунтове и безредици в 

голяма вреда на поданиците на негово величество и срещу мира на нашия суверен Крал 

и господар:  

В името на негово величество заповядваме на всеки от вас в поверената му територия 

да издири този или тези така наречени методистки проповедници и да ги доведете пред 

нас съдиите на мира, за да отговарят а своето беззаконно поведение.  

Подписано и подпечатано Октомври 1743  

Д. Лейн  

У. Персхаус  

П.С. Това бяха същите тези съдии, пред чийто домове аз бях доведен и които 

яростно отказаха да ме видят!  

Неделя 22 - Яздех от Нотингхам до Епърт и в понеделник заминах за Кримсби, 

но при ферибота се наложи да спрем и лодкарят ни каза, че не може да премине през 

Трент и заради сигурността на нашия живот е по-добре да изчакаме бурята да премине. 
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Чакахме около час, но понеже се опасявахме, че вредата ще е по-голяма ако 

разочароваме събранието в Кримсби аз попитах хората дали не е възможно да се 

прехвърлим на другия бряг. Те казаха, че не могат да кажат; но ако решим да изложим 

на опасност живота си те биха изложили своите. Така ние тръгнахме като в лодката 6 

човека 2 жени и 3 коня  

 

Уесли почти удавен  

Мнозина стояха на брега на реката и гледаха след нас. (Когато достигнахме) до 

средата изведнъж едната страна на лодката потъна под водата и хората и конете се 

търколиха един върху друг. Очаквахме лодката да потъне всеки момент, но аз нямах 

съмнения, че ще бъда в състояние да доплувам до брега. Лодкарите бяха удивени както 

и останалите, но скоро се окопитиха и започнаха да гребат за живота си. И скоро след 

това нашите коне скочиха извън борда, лодката олекна и всички ние достигнахме 

невредими до брега. Те се чудеха защо аз не съм станал (защото аз единствен лежах на 

дъното на лодката) и аз също се чудех докато, когато се замислих, открих, че една 

голяма желязна врана, която моряците понякога използваха се беше (никой от тях не 

знаеше как) закачила за връзката на ботуша ми и ме задържаше долу така, че не можех 

да се движа. Ако лодката беше потънала аз нямаше да бъда в състояние да плувам. 

Същия ден и доколкото можехме да съдим в същия час лодката, с която моят брат 

пресичал Северн през новия канал била отнесена настрани от вятъра и съществувала 

голяма опасност да се разбие в скалите. Но същия Бог, когато се намесва, когато всяка 

човешка надежда е отминала, ги спасила така както и нас.  

 

Методизма на сцената  

Понеделник 31 - Тръгнахме рано сутринта и вечерта пристигнахме в в Нюкасъл.  

Сряда 2 Ноември - Беше публикувана следната обява:  

С участието на г-н Есте  

От единбургската търговска компания, Петък 4 Ноември ще играе комедията 

наречена:  

ЛЮБОВНИЦИ СЪС СЪВЕСТ  

Към която ще бъде добавен и един фарс наречен:  

ИЗМАМА СЛЕД ИЗМАМА ИЛИ МЕТОДИЗМЪТ ИЗОБЛИЧЕН  

В петък голямо множество зрители се събра в Мут Хол, за да води това. 

Предполагаше се, че хората са не по-малко от 1500, няколко хиляди от които седнаха 

на редовете със столове изградени до сцената. Скоро след като комедиантите бяха 

започнали първото действие на пиесата изведнъж всички тези редове се сринаха като 

един и стоящите на тях изпопадаха. Хората бяха хвърлени един върху друг на около 5 

фута напред, но никой не беше наранен. След кратко време останалите слушатели 

запазиха тишина и играта продължи. По средата на второто действие всички места 

продадени за по 1 шилинг пропаднаха няколко инча надолу. Последваха голям шум и 

трепет и всички, които бяха в състояние да се доберат до вратата излязоха и не се 

върнаха повече. Независимо от това, когато шумът утихна актьорите продължиха 

играта. В началото на третото действие цялата сцена изведнъж пропадна с около 6 

инча: играещите избягаха с голяма бързина. Все пак след малко те подновиха играта. В 

последната част на третото действие всички седалки от по 6 пенса без каквото и да е 

предупреждение паднаха на земята. От всяка страна се чуваха крясъци; изглеждаше, че 

мнозина бяха натрошени на парчета. Но след като се проучи стана ясно, че нито един 

човек (такава беше Божията милост!) не беше нито убит нито сериозно ранен. 2 или 300 
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все още стояха в залата, Г-н Есте (който трябваше да играе методиста) излезе на 

сцената и заяви, че въпреки всичко той е решен да играе фарса. Докато говореше 

сцената потъна още 6 инча, при което той побягна в пълно объркване. Хората  се 

спуснаха към вратите колкото се може по-бързо както никой не остана след тях.  

И което беше най-странното - когато тези актьори играха същия фарс 

следващата седмица - няколко стотин от тези хора отново дойдоха да ги гледат.  

 

 

Глава 5: Първата методистка конференция; Комисия за 

принудително вербуване на войници и тълпи; Протеста на 

Уесли  

 

Първата конференция  
1744. Понеделник 18 Юни - Напуснах Епвърт и в Сряда 20 следобед се срещнах 

с брат си в Лондон.  

Понделник 25 и петте следващи дни имахме конференция заедно с много от 

нашите братя (дошли от различни места), които не желаеха нищо друго освен да спасят 

душите си и на тези, които ги слушат. И докато те продължават да бъдат на такъв ум 

трудът им в Господа няма да е напразен.  

На следващия ден ние се заехме да очистим обществото от всички, които не 

ходеха според евангелието. За тази цел намалихме броя на членовете на по-малко от 

1900. Но борят е незначително обстоятелство. Дано Бог да ги умножи във вяра и 

любов!  

Петък 224 Август (денят на св. Вартоломей). Предполагам че проповядвах за 

последен път в църквата св. Мария (Оксфорт). Но така да бъде. Сега аз съм чист от 

кръвта на всичките човеци. Напълно предадох душата си.  

След проповедта при мен дойде един дребен чиновник и ми каза, че вице-

канцлера го е изпратил за моите бележки. Изпратих ги без бавене като се удивявах на 

мъдрото Божие провидение. Вероятно малцина известни хора биха прочели моя 

проповед ако сам я сложа в ръцете им; но по този начин тя щеше да бъде прочетена 

вероятно повече от веднъж от всеки известен човек в университета.  

 

Проекта на Уесли до върховния съд  

Вторник 27 Декември - Извиках един адвокат който наех във връзка с един 

случай до Върховния съд и тук а за пръв път видях това отвратително чудовище 

наречено документ на съда! Свитъка се състоеше от 42 страници, в голям формат 

съдържащи описанието на една история, за която биха били достатъчни и 40 реда и 

беше изпълнен с толкова глупави безсмислени изрази (много, от които нямаха никаква 

връзка с въпроса) че, вярвам, би струвало на съставилия го живота му в някой езически 

съд както в Гърция така и в Рим. И това е справедливостта в една християнска страна! 

Това е начина на англичаните да прикриват своите беззакония!  

1745. Неделя 5 Януари - Често съм се удивлявал в себе си (и понякога съм го 

споменавал на други), че 10 000 грижи от всякакъв вид не са по-голямо бреме и по-

голяма тежест за мен отколкото са космите на главата ми. Може би съм започнал да 

приписвам нещо от това на собствената си сила. И може би поради това на 13 Неделя 

тази сила ми беше отнета и аз почувствах както означава да се тревожиш за много 
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неща. Един или друг постоянно ме пришпорваха и духът ми се ставаше все по-

неспокоен и по-неспокоен докато почувствах, че е крайно наложително да бягам за 

живота си и то без бавене. Така на следващия ден, Понеделник 14, аз взех кон и полетях 

към Бристол.  

Между Бат и Бристол изпитах силно желание да се отбия от пътя и да свърна в 

къщата на бедния Уилям Шалуд. Намерих го на легло болен заедно с жена му с малка 

надежда да оздравеят. Все пак (след като се помолихме) аз вярвам, че те „няма да умрат 

но ще живеят и ще изявяват милостта на Господа.” Следващият пък когато го видях той 

седеше на стълбите и жена му беше в състояние да ходи.  

Веднага щом пристигнах в Бристол душата ми беше облекчена от товара й, от 

тази непоносима тежест, която повече или по-малко притесняваше умът ми в 

продължение на няколко дена. В Неделя няколко от нашите приятели от Уелс и от 

други части на страната се присъединиха към нас в голяма жертва на благодарността. И 

всеки ден ние намирахме все повече и повече причина да хвалим Бога и да Му 

отдаваме благодарност за Неговите безкрайни дарове.  

Понеделник 18 Февруари - Тръгнах с Ричард Мос от Лондон за Нюкасъл.  

 

Ефективното писмо на Уесли  

Докато вървях по улица Пилигрим чух някой да вика след мен и се спрях. Той се 

приближи като използваше твърде обиден език примесен с много клевети и проклятия. 

Няколко човека се приближиха да видят какво става. След като ме бутна два пъти или 3 

пъти той отмина. Когато разпитах стана ясно, че този човек от много време като е 

обиждал и хвърлял камъни по много от нашите семейства, които са вървели по този 

път. Аз не можех да пропусна възможността и в Понеделник 4 му изпратих следната 

бележка:  

„Робър Янг,  

Очаквам днес или в Петък да дойдете и да заявите, че осъзнавате вината си. В 

противен случай, със съжаление за душата Ви, ще бъда принуден да информирам 

магистратите за това, че вчера ме нападнахте на улицата.  

Ваш истински приятел:  

Джон Уесли”  

Слeд 2 или 3 часа Робърт Янг дойде и обеща да се държи по много по-различен 

начин. Така това нежно порицание ако не спаси душа от смърт все пак предотврати 

множество грехове.  

Събота 6 Април - Г-н Стефенсон от когото аз купих земята, върху която е 

изградена нашата къща най-накрая дойде след 2 годишно закъснение и изпълни 

книжата. Така аз се освободих от една грижа. Дано във всичко да otprawqm молбата си 

към Бога!  

 

Комисия за принудително вербуване на войници и методистите  

Сряда 19 Юни (Редрут) - Бивайки информирани за това, което е сполетяло г-н 

Максфиийлд ние тръгнахме към Краун Чърчтаун. Но до докато правехме това 

разбрахме, че той е бил преместен оттам предната вечер. Изглежда, че храбрите 

полицаи, които го пазели получили навременно известие, че тълпа от 500 методиста 

идва да го вземе със сила и го отвели на 2 мили нататък в къщата на г-н Хенри 

Томкинс. Ние го намерихме там ужасен от своите врагове. Пожелах Хенри Томкинс да 

ми покаже заповедта. Тя беше издадена от д-р Борлас, неговият баща и г-н Еустик до 

полицията и надзирателите на закона на няколко места задължавайки ги да „хванат 
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всички здрави мъже без законно занимание и достатъчна издръжка” и да ги доведат 

пред гореспоменатите джентълмен в Маразион в Петък 21, за да бъде проверено дали 

са подходящи да служат на негово величество в сухопътните войски. Към него от 

слугата на сър Джон Аубън бяха добавени имената на 7 или 8 човека, за повечето от 

които беше добре известно, че имат законни занимания и следователно достатъчна 

издръжка. Но всички те имаха нещо общо: те всички бяха наречени „методисти,” 

следователно трябваше да бъдат войници. Отдолу беше добавено: „Един човек, чието 

име не е известно, който смущава енорията.” Дума на мъдър човек. Добрият човек 

лесно разбира, че това не може да е друг освен методисткия проповедник, защото, кой 

„смущава мирът в енорията” както този, който казва на пияниците, прелюбодейците и 

други подобни „Вие сте на широкия път към ада?”  

Когато излязохме от къщата 40 или 50 прислужници бяха готови да ни 

посрещнат. Но аз се обърнах срещу тях и смелостта им си отиде и те не се върна докато 

не се отдалечихме на известно разстояние. Тогава те отново започнаха да заплашват и 

да хвърлят камъни един от които удари слугата на г-н Томпсън.  

Петък 21 - Яздихме до Маразион. Научавайки, че съдията не е там ние вървяхме 

до хълма св. Михаил. Къщата на върха беше изумително голяма и удобна. Г-н Джон 

Аубън беше положил много старание и похарчил големи суми за поправка и 

подобрения на стаите; и когато всичко станало готово собственикът починал! Около 2 

г-н Томпсън и аз влязохме в стаята, където се намираха съдиите и членовете на 

комисията. След няколко минути д-р Борлас стана и ни запита дали имаме някаква 

работа. Аз му казах „Имаме.” Желаем да бъдем изслушани относно един човек, който е 

бил взет в Кроуан. Той каза: „Господа, работата на армията все още не е докрай 

свършена. Ще изпратим да ви повикат когато е готова.” Така ние се оттеглихме и 

чакахме в друга стая до след 9 часа. Те бавеха случая на г-н Максфийлд (както 

смятахме) до последно. Около 9 той беше извикан. Аз щях да вляза, но г-н Томпсън ме 

посъветва да почакам още малко. Следващата информация, която получихме беше, че 

решили да отиде като войник. Чувайки това ние отидохме направо в офиса на 

комисията. Но уважаемият джентълмен си беше отишъл. Заповедта беше г-н 

Максфийлд веднага да бъде отведен на борда на един кораб и заведен в Парзанс. Беше 

ни казано, че са предложили да го дадат на един военен капитан, който току що е 

пристигнал в пристанището, но той отговорил: „Нямам право да приема човек като 

него освен ако не му дадете правото да проповядва и да се моли една седмица за моите 

хора.”  

 

Четейки акта за безредици  

Събота 22 - Достигнахме св. Ив около 2 сутринта. В 5 аз проповядвах върху: 

„Обичайте враговете си” и вечерта в Гуанап върху: „Всички, които желаят да живеят 

праведно в Христос Исус ще бъдат гонени.” Същия ден чухме, че веднага щом г-н 

Максфийлд е пристигнал в Панзанс са го затворили в тъмницата и че когато кмета бил 

склонен да го пусне да си отиде др. Борлай лично отишъл там, за да прочете 

посланието за войната в съда и да го предаде на някой офицер.  

Неделя 29 - Отново проповядвах е св. Юст и в Морва и Зенор в Неделя 30. 

Около 6 вечерта започнах да проповядвам в св. Ив на улицата близо до вратата на Джон 

Нанси. Бързо се събраха множество хора както с високо така и с ниско положение, 

богати и бедни. И аз не видях нито един човек да се смее или усмихва или дори да 

помръдва ръцете и краката си. Аз говорех върху евангелието за деня започвайки с: „И 

всички бирници и грешници се събираха за да го слушат.” (Лука 15:1). Малко преди 7 
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дойде г-н Едуардс от името на кмета и заповяда един човек да прочете прокламацията 

срещу безредици. Скоро след това аз завърших, но множеството хора изглеждаха 

напълно незадоволени и не желаеха да си отидат. 40 или 50 от тях помолиха да 

присъстват на събирането на нашето общество и ние се радвахме заедно за около час по 

начин, който аз никога преди това не познавах в Корнуел.  

Вторник 2 Юли - Вечерта проповядвах в св. Юст. Тук забелязах не само няколко 

господа, за които предполагах, че никога преди не бяха идвали, но и голямо множество 

от кожари, които стояха на разстояние от останалите и тълпа от мъже, жени и деца 

освен това, които изглежда не знаеха съвсем точно за какво са дошли. Почти веднага 

след като приключихме с пеенето една жена започна да говори. Рядко съм виждал 

някое нещастно създание да полага такива усилия. Тя викаше, крещеше, плюеше, 

тропаше, размахваше ръце и кривеше лицето и тялото си по всевъзможен начин. Аз не 

й казах нищо, нито лошо нито добро, както и почти никой друг. След това научих, че тя 

е била възпитана като папистка и след като чула, че и ние сме такива се зарадвала 

много. Не е за учудване, че след когато беше излъгана в надеждите си яростта й беше 

също толкова голяма.  

Г-н Еусдик, който беше наш съсед дойде точно когато приключвах проповедта 

си. Хората се разделиха наляво и надясно, той дойде при мен и ми каза: „Господине, аз 

имам заповед от др. Борлас и Вие трябва да дойдете с мен.” След това той се обърна 

наляво и каза: „Господине вие ли сте г-н Шепърд? Ако е така и вие сте споменат в 

заповедта. Бъдете така добър също да дойдете с мен.” Отидохме с него до официалната 

къща близо до края на града. Тук той ме попита ще бъда ли така добър да отида с него 

при доктора. Отговорих му, че ако желае можем да отидем веднага. „Г-не,” каза той, “аз 

ще Ви чакам в хана и ако на сутринта сте там с радост ще Ви покажа пътя.” След това 

се върнах в хана, в който и аз бях отседнал.  

 

Уесли определен за войник  

Сряда 3 - чаках до 9, но г-н Еустик не се появи. Тогава аз пожелах г-н Шепърд да 

отиде и да попита за него в къщата където нощуваше, той го срещна идващ, както той 

мислеше, към нашия хан. Но след като чакахме известно време ние попитахме отново и 

научихме, че е отишъл в друга къща. Аз отидох там и запитах: „Тук ли е г-н Еусдик.?” 

След известна тишина един каза: „Да,” и ми посочи приемната. Когато влезе той ми 

каза: „О, господине, бихте ли бил така добър да дойдете с мен при доктора?” Аз 

отговорих „Именно с тази цел съм дошъл.” „Готов ли сте господине?” Аз отговорих: 

„да” „Господине, аз не съм напълно готов. След около четвърт час аз ще Ви чакам. Ще 

дойда при Уилям Чанхал.” Той дойде след около &#190; час и когато видя, че аз все 

още съм там изпрати за коня си и тръгна към къщата на др. Барлас. Но той не бързаше 

така че ние яздехме заедно 3 или 4 мили. Веднага щом влязохме в двора той попита 

един слуга: „Доктора в къщи ли е?” и след като получи отговора „Не, той е на църква” 

веднага каза: „Е, господине, аз извърших задълженията си. Не мога да остана повече.”  

Около обед аз и г-н Шепърд пристигнахме в св. Ив. След няколко часа почивка ние 

яздихме до Гуенап. Виждайки, че къщата не може да побере дори &#188; от гората аз 

застанах пред вратата. Тъкмо четях текста си, когато дойде един човек толкова ядосан, 

като че ли току що си беше изкълчил пръстите и, навлезе с коня си сред най-гъстата 

тълпа и блъсна един след друг 3 или 4 от тях без никой да беше вдигнал ръка срещу 

него. Един втори (така наречен джентълмен) дойде скоро след това и заповяда дори по-

яростно, ако това изобщо беше възможно, на хората си да хванат още няколко човека и 

по-конкретно г-н Шеоърд. Повечето от хората все още стояха кротко както и по-рано и 
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започнаха да пеят един химн. При това г-н П. напълно изгуби търпение и изкрещя с 

цяло гърло: „Хванете го, хванете хо! Казах хванете го за служба на негово величество.” 

Но никой не се помръдна и той продължи да язди напред и разбута неколцина от 

присъстващите като ги прокълнеше, че не са направили това, което им беше казано, 

като че ли те бяха задължени. Разбирайки, че хората няма да помръднат той скочи от 

коня си, прокле, че трябва сам да направи това, и хвана моето свещеническо расо 

казвайки: „Взимам те да служиш на негово величество.” Един слуга хвана коня му, а 

той ме хвана за ръката и ние вървяхме ръка за ръка около &#190; миля. През цялото 

време той ме забавляваше говорейки за „беззаконието на тези, които принадлежат към 

обществото.” Докато си поемаше дъх аз казах: „Господине, дори да са такива каквито 

вие казвате това не Ви оправдава, че ме хванахте по този начин и насилствено ме 

отвеждате, както Вие казвате, да служа на негово величество.” Той отговори: „Да съм 

Ви хванал! Насилствено да Ви отвеждам! Не, господине, не. Нищо подобно. Аз Ви 

помолих да дойдете с мен в моята къща и Вие казахте, че ще направите това. И ако е 

така, Вие сте добре дошъл, ако не, свободен сте да отидете където искате.” Аз 

отговорих: „Господине, не зная дали за мен ще бъде безопасно да се върна обратно през 

тази тълпа.” „Господине,” каза той „аз сам ще дойда с вас.” След това той заповяда да 

доведат коня му и друг за мен и язди заедно с мен до мястото, от което ме взе.  

 

Драматична сцена във Фалмот  

Четвъртък 4 - Яздех до Фалмот. Около 3 следобед отидох да видя един господин, 

който беше неразположен от дълго време. Почти веднага щом пристигнах, къщата беше 

обкръжена от всички страни от неизброими множества хора. Едва ли шумът би бил по-

силен или объркващ ако градът беше връхлетян от буря. Отначало г-н Б. и неговата 

дъщеря се опитаха да ги успокоят. Но това беше напразно усилие. Със същия успех те 

биха могли да се опитат да заглушат бученето на морето. Скоро те бяха щастливи да си 

заминат и да оставят мен и г-н К. Е. да се оправяме както можем. Тълпата ревеше с 

цяло гърло: „Изведете канорума! Къде е канорума? (безсмислена дума, която жителите 

на Корнуел употребяват вместо методист). Когато не получиха никакъв отговор те 

бързо насилиха вратата и изпълниха стаята. Делеше ни само една вътрешна дървена 

стена, която едва ли щеше да издържи дълго. Аз веднага свалих едно голямо огледало 

което беше окачено срещу нея предполагайки, че цялата стена ще падне изведнъж. 

Когато те започнаха своето дело с изобилие от горчиви проклятия бедната Кити беше 

напълно ужасена и извика: „О, господине, какво трябва да направим?” Аз казах: 

„Трябва да се молим.  

Наистина в това време по всичко изглеждаше, че нашия живот нямаше да 

продължи дори час. Тя каза: „Но господине, не е ли по-добре за Вас да се скриете? Да 

влезете в килера?” Аз отговорих: „Не. За мен е по-добре да остана където съм.” Сред 

тези, които бяха вън се намираха няколко човека членове на екипажи на капери, които 

наскоро бяха пристигнали в пристанището. Някои от тях, недоволни от мудността на 

останалите, ги разблъскаха и всички заедно подпряха с раменете си вътрешната врата 

крещейки: „Давайте момчета! Давайте!” Всички панти се счупиха едновременно и 

вратата падна навътре в стаята. Аз веднага пристъпих сред тях и им казах: „Ето ме. Кой 

от вас иска да ми каже нещо? На кого съм сторил някакво зло? На теб? Или на теб? Или 

на теб?” Продължих да говоря както стоях гологлав (защото умишлено бях оставил 

шапката си, за да могат всички а вият лицето ми) докато стигнах до средата на улицата 

и тогава издигнах гласа си и казах: „Съседи, съграждани! Желаете ли да говоря?” Те 

извикаха силно: „Да, да. Той ще говори. Ще говори. Никой няма да му попречи.” Но 
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понеже нямаше върху какво да стъпя  нито някое по-високо място малцина бяха в 

състояние да ме чуят. Все пак аз говорих без прекъсване и дотам докъдето се чуваше 

гласът ми хората бяха спокойни. Не след дълго един или двама от техните водачи се 

обърнаха и се заклеха, че нито един човек няма да ме докосне. По-късно г-н Томас, 

който беше свещеник дойде и попита: „Не ви ли е срам да се отнасяте така с чужд 

човек?” Скоро той беше последван от още 2 или 3 господа от града и един член на 

градския съвет, с когото аз отидох до града като не преставах да говоря докато 

пристигнах в къщата на г-н Мадърн. Господинът предложи да доведе конят ми до 

вратата и пожела междувременно да вляза и да си почина. Но след като помислиха те 

решиха, че не е за препоръчване да ме оставят отново да изляза между хората: и така те 

изпратиха коня ми преди мен до Пенрин и ме изпратиха натам по вода понеже морето 

не беше далеч от задната варта на къщата, в която се намирахме. Никога по-рано, дори 

и в Уелс, не бях виждал така ясно както тук намесата на Божията ръка. Там имаше 

мнозина, които бяха готови да умрат заедно с мен, а  тук нямаше дори един човек освен 

едно обикновено момиче, което също бързо побягна надалеч веднага щом се оказа вън 

от вратата на къщата на г-н Б. Там аз получих няколко удара, изгубих част от дрехите 

си и целия бях покрит с мръсотия, а тук, макар че ръцете на няколко стотин души бяха 

издигнати, за да ме ударят или да хвърлят нещо по мен все пак всички те бяха спрени 

на посред пътя си, така че нито един човек не ме докосна дори с пръст нито пък нещо 

беше хвърлено, така че нямах дори петънце мръсотия по дрехите си. Кой може да 

отрече, че Бог чува молитви или че има цялата сила на небето и на земята?  

 

„Аз съм Джон Уесли“  

Качих се в лодката около половин час след 5. Голяма част от тълпата чакаше на 

края на града и когато видяха, че се изплъзвам от ръцете им можаха да си отмъстят 

единствено с техните езици. Но някои от най-разпалените изтичаха по брега, за да ме 

посрещнат при моето слизане на сушата. Аз изкачих стръмния тесен пасаж от морето 

където стоеше един гневен човек. Погледнах го в лицето и казах: „Желая ви приятна 

вечер.” Той не каза нищо нито пък помръдна ръка или крак преди да се кача на гърба на 

коня си. Тогава той се обади: „Желая Ви да вървите в ада,” след което се обърна и 

тръгна към своите спътници.  

Когато стигнах на разстояние, от което се виждаше Толкарн (енорията Уендрон) 

където трябваше да проповядвам вечерта бях посрещнат от мнозина, които тичаха 

сякаш от това зависеше живота им и ме умоляваха да не продължавам по-нататък. 

Попитах: „Защо не?” Те казаха: „Църковното настоятелство, полицаите и водачите на 

енорията Ви очакват на върха на хълма и са решени да Ви хванат. Те имат специална 

заповед от съдията в Хелстон, който ще остане тук докато бъдете доведен.” Аз яздех 

направо към хълма и виждайки 4 или 5 добре облечени господа отидох направо при тях 

и им казах: „Господа, има ли някой от вас да ми каже нещо? Аз съм Джон Уесли.” При 

това единият от тях изглеждаше крайно ядосан, защото аз трябвало да кажа, че съм „г-н 

Джон Уесли.” И аз не зная как щях да се справя с такова смело твърдение ако не се 

беше намесил г-н Колинс, служителят в Редрут (всъщност той каза така). Когато той се 

обърна към мен и каза, че ме познава от Оксфорд първият ми неприятел замълча и 

започна друг спор: дали това проповядване носи някакво добро. Аз се позовах на 

фактите. Той призна (след много думи) „Хората сега са по-добри,” но добави: „Можете 

да бъдете сигурни, че малко по малко те ще станат толкова лоши колкото са били 

винаги ако не и по-лоши.” Когато той си замина един от ездачите каза: „Господине, бих 

желал да поговоря за малко с Вас. Нека да яздим заедно.” Ние направихме това и той 
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каза: „Господине ще Ви кажа причината за това. Всички господа по тези места казват, 

че Вие сте били дълго време във Франция и Испания и сега сте изпратен тук от 

претендента и че всички тези общества ще се присъединят към него.” Не, със сигурност 

„всички господа по тези места” няма да застанат срещу своята съвест!  

Отидох до къщата на един мой приятел, която се намираше на няколко мили и 

открих, че сънят на трудещия се човек е сладък. Беше ми казано, че мнозина желаят да 

чуят „проповядването,” но не смеят, защото г-н ….В….н е казал ясно пред цялото 

събрание когато в църква: „Ако някой от тази енория посмее д слуша тези хора той 

няма да присъства на моя християнски празник!”  

Събота 6 - Яздих с г-н Шефърд до Гуенап. Намерихме хората в голям ужас. 

Беше се разнесъл слух, че голяма група пияни кожари идват насам, за да вършат 

ужасни неща. Трудих се много, за да успокоя умовете им, но страхът няма уши и 

голяма част от хората си отидоха. Аз проповядвах на останалите върху: „Обичайте 

неприятелите си.” Събитията показаха, че тревогата е била фалшива, измама на дявола, 

за да възпре хората да чуят Божието слово.  

 

Уесли бутнат от висока стена  

Неделя 7 - В 5 проповядвах на една тихо събрание и около 8 в Ситиънс. Между 6 

и 7 вечерта дойдохме в Толкарн. Чувайки, че отново се събира тълпа аз веднага 

започнах да проповядвам. Бях говорил около четвърт час преди тя да се появи. Някой 

си г-н Троунс яздеше първи и започна да ми говори, но беше грубо прекъснат от 

спътниците си. Все пак, като стоях на една висока стена и гледах към тях мнозина бяха 

смекчени и ставаха все по-спокойни и по-спокойни. Някои от техните водачи 

забелязаха това, заобиколиха ме и изненадващо ме бутнаха. Паднах на краката си без да 

бъда ни най-малко наранен; намирайки се близо до най-разпаления ездач и хванах 

ръцете му докато му обяснявах случая. Той не беше изобщо убеден, но все пак и той и 

неговият спътник станаха много по-кротки и се разделихме много вежливо.  

Понеделник 8 - В 5 проповядвах върху: „Бдете и молете се” на тихо и ревностно 

събрание. След това яздехме до св. Ив, най-спокойния и уважаван пост (така се 

променяха времената), който имахме в Корнуел.  

Вторник 9 - Току що бях започнал да проповядвам в св. Юст когато г-н Е. дойде 

още веднъж хвана ме за ръката и каза, че трябва да отида с него. За да избегна 

безредиците аз отидох. Той каза, че предния път съм обещал да не идвам в св. Юст за 

един месец. Аз категорично отрекох да съм давал подобно обещание. След около 

половин час той ме остави обратно в хана ми.  

 

Бунт и проповед  

Сряда 10 - Вечерта аз започнах да обяснявам (в Тревонан, Морва) „Ето, Нека 

всеки, който е жаден да дойде при водите.” За по-малко от четвърт час пристигна 

главния полицай, заедно със своите придружители, и прочете прокламацията срещу 

бунтове. Когато свърши аз му казах: „Ще направим както желаете; ще се разпръснем до 

час” и продължих проповедта си. След проповедта възнамерявах да се срещна 

единствено с обществото, но мнозина други ме последваха с такава ревност, че не 

можех да ги отпратя. Така аз наставлявах всички да обичат враговете си както Христос 

ни възлюби. Те попиваха това, което се говореше.  

Четвъртък 25 - Върнах се благополучно, слава на Бога, в Бирстол. Тялото и 

душата ми се освежиха много на това мирно място. На 1 Август и през следващите дни 
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ние проведохме своята втора конференция с толкова от нашите братя, които се трудят в 

словото, колкото бяха в състояние да присъстват.  

 

Замерван от тълпа в Лийдс  

Понеделник 9 Септември - Напуснах Лондон и на следващата сутрин бях 

повикан от д-р Додридж в Нортхамптън. Беше около часа когато той имаше навика да 

обяснява част от Писанието на един млад господин предаден на неговите грижи. Той 

пожела да заема неговото място. Може би семената които посях няма да бъдат 

хвърлени напразно.  

Вторник 12 - Дойдох в Лийдс, проповядвах в 5 и в 8 се срещнах с обществото, 

след което тълпата ни замерваше с мръсотия и камъни през по-голямата част по пътя 

към вкъщи. На следващата сутрин обществото беше много по-голямо; такава беше и 

тълпата при нашето връщане и по-подобен начин с по-висок дух бивайки готова да 

пръсне мозъка на всеки от нас от радост, че тусканския дук е станал император. Какво 

тъжно наблюдение е това! Че по-голямата чат от обществото в Англия няма да получи 

Божиите благословения, Които Той желае да им даде, защото ги обръща в проклятия. 

Той не може да им даде успех срещу враговете им, защото те разкъсват на части 

собствените си съграждани. Той не може да им даде победа защото те ще Му 

благодарят като убият тези, които стоят мирни.  

 

Голяма радост в Нюкасъл  

Сряда 18 - Около 5 ние отидохме в Нюкасъл. Намерихме по-голямата част от 

обитателите твърде възбудени защото току що бяха пристигнали новини, че 

предишната сутрин, в 2 часа претендента е достигнал Единбург. Вечерта присъстваше 

огромно множество, на които аз обясних третата глава на Йона настоявайки особен на 

стиха: „”Who can tell, if God will return, and repent, and turn away from his fierce anger, 

that we perish not?”  

Вторник 19 - Кметът (г-н Ридли) свика всички глави на семейства в града на 

среща в кметството и помоли всеки, който желае да подпише документ заявяващ, че 

при опасност за своя имот и живот те ще защитават града от общия враг. Страх и 

тъмнина ни обкръжаваха от всяка страна, но не и тези, които бяха видели светлината на 

Божието лице. Вечерта ние се радвахме с преславна радост докато Бог слагаше 

следните думи в много сърца: „Не бойте се. Зная, че търсите разпнатия Христос.” 

(Матей 28:5).  

Петък 20 - Кметът заповяда гражданите да бъдат в бойна готовност и да пазят 

подред освен патрулите на войниците, няколко групи от които бяха доведени в града 

при първата тревога. Също така беше издадена заповед да бъде затворена Портата на 

пилигрима. Мнозина започнаха твърде много да се тревожат за нас защото къщата в 

която бяхме отседнали се намираше извън градските стени. Но Бог е огнена стена за 

тези, които уповават на Него. Аз пожелах всички братя да се присъединят към нас през 

този ден и да търсят Бога с пост и молитва. Около 1 ние се срещнахме и изляхме 

душите си пред Него с вярата, че Той ще ни изпрати мирен отговор.  

 

Писмото на Уесли до кмета  

Неделя 21 - Същия ден когато се случваха тези неща пристигнаха новини за 

поражението на генерал Коп. Бяха издадени заповеди за удвояване на стражата и за 

укрепяване на вратите Пандон и Сали. Следобед аз написах следното писмо:  

„До почитаемия кмет на Нюкасъл,  
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Господине,  

Факта, че не присъствах на свиканото от Вас събиране в общината по никакъв 

начин не се дължеше на липса на уважение. Аз Ви почитам заради Вашата длъжност и 

много повече заради ревността с която я изпълнявате. Моля се на Бога всеки магистрат 

в страната да следва този пример! Още по-малко това беше предизвикано от 

неуважение към негово величество крал Джордж. Но аз не знаех как за мен би било 

необходимо или уместно да се явя на такъв случай. Аз нямам богатство в Нюкасъл. 

Притежавам единствено хляба, който ям и една малка стая, която използвам за няколко 

седмици в годината. Всичко, което мога да направя за негово височество когото аз 

почитам и обичам - мисля не по малко отколкото моя собствен баща - е да викам към 

Бога ден след ден публично и насаме да нанесе объркване сред всички негови врагове и 

аз наставлявам викни, които ме слушат да правят същото и от своя страна да действат 

като верни поданици, които докато се боят от Бога не могат да не почитат краля.  

Позволете ми, господине, да добавя още няколко думи от цялото си сърце. Аз 

съм убеден, че Вие се боите от Бога и имате дълбоко убеждение, че Неговото царство 

владее над всичко. При кого тогава (бих Ви попитам) трябва да тичаме за помощ ако не 

при Този, Когото чрез нашите грехове справедливо сме разгневили? О, господине не е 

ли възможно да спрете това преливащо беззаконие? Тези явно вонящо злини, 

пиянството и богохулството които изобилстват по нашите улици? Аз единствено мога 

да предложа това. Нека Бог, на Когото Вие служите да ви води във всяко нещо. Това е 

ежедневната молитва на Вашия покорен слуга заради Христос Д.У.  

 

Проповядване в трудности  

Неделя 22 - Стените бяха покрити с оръдия и всичко беше готово да посрещнем 

нападението. Междувременно нашите нещастни съседи от друга страна бяха заети да 

пренасят своята покъщнина. Много от най-хубавите къщи на нашата улица останаха 

без никаква покъщнина или обитатели. Тези, които бяха зад стените бяха почти толкова 

заети да изнасят своите пари и стоки. Все повече и повече от благородниците час подир 

час се отправяха на юг колкото се може по-бързо. В 8 аз проповядвах при Гейтсхед в 

една широка част на улицата близо до католическия параклис върху Божията мъдрост в 

управлението на света. Как всички неща способстват за разпространението на 

евангелието!  

Тревогата от север продължи през цялата седмица и бурята изглежда се 

приближаваше с всеки ден. Мнозина се учудваха, че ние продължаваме да стоим извън 

стените; други ни казваха, че трябва да напуснем веднага защото ако оръдията започнат 

да стрелят ще разрушат всяка къща, която се вижда. Това ме накара да погледна как са 

разположени оръдията по стените и аз не можех да не се удивявам на Божието 

провидение защото беше очевидно: 1) те всички бяха поставени по такъв начин, че 

нито един изстрел не би могъл да достигне нашата къща 2) оръдията на Нюгейт ни 

защитаваха от едната страна, а тези върху портата на улица Пилигрим от другата, така 

че беше невъзможно враг да се приближи до къщата по никой път без да бъде разкъсан 

на части.  

В Петък и Събота мнозина лъжливи пратеници ужасяваха бедните хора в града, 

като че ли бунтовниците вече бяха дошли, за да ги погълнат. При това дойдоха още 

войници както и множество от други хора заедно със своите слуги, коне и оръжия. 

Сред тези, които дойдоха от север беше и един човек, който кмета заповяда да бъде 

арестуван подозирайки, че е шпионин. Веднага щом беше оставен сам той преряза 

собственото си гърло, но един лекар, който веднага дойде заши раната, така че той 
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оживя, за да разкрие плана на бунтовниците, който по този начин беше успешно 

осуетен.  

Неделя 29 - Пристигна съобщение, че те се приближават от юг и се предполага, 

че ще достигнат до Нюкасъл в Понеделник сутринта. В Понеделник аз извиках към 

едно множество от грешници в Гейтсхед да търсят Господа докато още може да се 

намери. Г-н Елисон проповядва друга ревностна проповед и изглеждаше, че всички 

хора се преклониха пред Господа. Следобед аз предадох урока за деня - борбата на 

Яков с ангела. Събранието беше толкова докоснато, че аз продължавах да говоря още и 

още без да зная как да завърша. И ние силно викахме към Бога да изпрати на негово 

височество крал Джорж помощ от Своето свято място и да пощади грешната земя за 

още малко време дано те да познаят деня, в който са били посетени.  

 

Богохулстващите войници  

Вторник 8 Октомври - Писах на генерал Хуск както следва:  

„Тази вечер при мен дойде един невъзпитан човек, както той каза, изпратен от 

Вас. Той не благоволи да се качи в къщата с мен, но остана на двора докато аз дойдох 

при него и след това ме задължи да отида на улицата където каза: Трябва да свалите 

назъбения парапет на бойната кула на къщата си или утре генералът ще го направи 

вместо Вас. Господине, това за мен не е нищо. Но аз смирено смятам, че не е 

подходящо човек, който и да е той, да се държи по този начин с един от поданиците на 

негово височество в едно толкова важно време като това. Аз съм готов, ако това е в 

услуга на негово величество, да съборя не само бойната кула, но и цялата къща или да 

дам всяка част от нея в ръцете на Ваше благородие.”  

Неделя 26 - Изпратих на Алдерман Ридли следното писмо:  

„Господине,  

Душата ме боли ден след ден когато вървя по улиците на Нюкасъл от безумното, 

безсрамно беззаконие и невежото богохулство на нещастните хора, на които е поверен 

нашият живот. Непрестанното кълнене и проклинане, необузданото богохулство на 

всички войниците са мъчение за сериозното ухо независимо дали на християнин или на 

достоен неверник. Може ли някой, който се бои от Бога или обича ближния си да 

слуша това без да е загрижен? Особено ако те поставят интересите на нашата страна 

толкава високо колкото и тези нещастни хора? Защото може ли да се очаква Бог да 

бъде на страната на тези, които ежедневно го обиждат в лицето? И ако Бог не е на тяхна 

страна колко напразни са техния брой, смелост или сила?  

Има ли човек който да се погрижи за душите им? Без съмнение има някои, които 

трябва да направят това. Но мнозина от тези, ако съм правилно осведомен, получават 

голяма заплата и не правят нищо.  

Аз моля Бога ако е по силите ми в някаква степен да поправя тази липса на 

грижи. Аз съм готов да поема върху себе си отговорността да призовам тези нещастни 

грешници към покаяние един или два пъти на ден (докато остана по тези места) във 

всеки час и на всяко място. Аз не желая никакво заплащане освен това, което моят Бог 

ще ми даде при Своето явление.  

Понеже самият аз не познавах генерала аз си позволих да направя това 

предложение на Вас. Аз няма лични интереси от него, но ще се радвам да послужа, 

доколкото съм способен, на краля и отечеството си. Ако решите, че това няма да е 

истинска служба нека предложението да умре и да бъде забравено. Но, аз Ви умолявам, 

господине, да ми повярвате, че преследвам същата славна цел, заради която Вие 

показахте такава голяма ревност, с цяло сърце и оставам с най-добри пожелания  
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Ваш най-покорен слуга.”  

Неделя 27 - Получих съобщение от г-н Ридли, че той ще предаде моята молба на 

генерала и ще ми върне отговора колкото е възможно по-бързо.След като бях предал 

душата си в Понедеелник, 4 Ноември, аз напуснах Нюкасъл. Преди 9 ние срещнахме 

няколко куриера, които бяха изпратени да спрат напредването на армията към 

Шотландия и да й съобщят, че бунтовниците са пресекли Туид и напредват на юг.  

 

Навсякъде огньове  

Вечерта аз достигнах до Лийдс и намерих целия град в огньове и хората 

крещящи, стрелящи с пистолети, кълнящи и проклинащи какъвто е английския обичай 

да се празнуват празници. Аз веднага изпратих съобщение до някои от магистратите за 

това, което бях чул по пътя. То веднага се разчу из града. Вярвам, че това е добър знак. 

Шумът по улиците изведнъж спря - макар че някои от огньовете продължиха да горят, 

около тях не се виждаше почти никой освен няколко деца, които си грееха ръцете.  

Вторник 7 - Яздех до Стейлей Хол в Чесшир след много спирания по пътя от 

тези нещастни пособия на постовите, които стояха с голяма тържественост на края на 

почти всяко село. Тук аз проповядвах върху Марк 1:15 и заминах за Брадбъри Грийн.  

Петък 8 - Научавайки, че един съсед, д-р С. е твърдял пред мнозина, че г-н 

Уесли сега е с претендента близо до Единбург аз му написах няколко реда. Може би 

когато удари часът му той ще има малко повече уважение към истината или срам.  
 

 


