
Pondelok 18. decembra 2017 − 135. výročie narodenie Samuela Zocha  

Piesne: ES č. 11, 12 

Text: Dan 12, 3 

„3Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, 

budú ako hviezdy na večné veky.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Úlohou prorokov v Starej zmluve bolo zvestovať Božie slovo a privádzať ľudí na správnu 

cestu. Jedným z nich bol aj Daniel, ktorý žil so svojím izraelským národom v babylonskom 

zajatí. Po čase si Izraelci začali myslieť, že je to koniec všetkých ich nádejí, ich viery 

v Hospodina, ich túžby po slobode a požehnanom živote. Hospodin však nezabudol na svoj 

ľud a zvestuje mu svoju vôľu prostredníctvom proroka Daniela, ktorý v Neho úprimne veril 

celým svojím srdcom a modlil sa k Nemu každý deň. Nezľakol sa ani ťažkých skúšok, 

ktorými musel ako úprimne veriaci človek prejsť. Jeho úlohou bolo viesť Izraelcov k tomu, 

aby sa kajali zo svojich hriechov, verili v Hospodina a kráčali cestou spravodlivosti. Tá 

správna cesta bola dokonale zjavená a uskutočňovaná v Božom Synovi. V Novej zmluve v 1K 

1, 30 čítame: „Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou 

a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením.“ Čím je charakterizovaná múdrosť zhora, o 

tom čítame v Liste Jakuba 3, 17. Múdri a k spravodlivosti privádzajúci iných sú tí, ktorých 

živá viera v Hospodina i v Pána Ježiša Krista sa prejavuje automatickým, nezištným konaním 

dobrých skutkov. Hospodin im zasľubuje veľkú odmenu. Nielenže budú žiť v kráľovstve 

Božom, ale budú sa aj skvieť ako hviezdy na oblohe. Medzi takýchto veriacich a k 

spravodlivosti iných privádzajúcich patril aj Samuel Zoch, evanjelický kňaz, biskup ZD, 

jeden zo zakladateľov Teologickej vysokej školy a prvý bratislavský župan. Tento rok si 

pripomíname 135. výročie jeho narodenia. Narodil sa v obci Cerovo 18. 12. 1882, v rodine 

evanjelického učiteľa Stanislava Zocha. Sme vďační Pánu Bohu, že biskup Zoch svoje 

schopnosti vložil do služby cirkvi a slovenského národa. Vezmime si aj my z neho príklad. 

Učme aj my svoje deti osobným príkladom modliť sa, veriť v Pána Ježiša a svoje schopnosti 

dávať do služby pre iných. Amen. 

 

Modlitba:  

Nebeský Bože, ďakujeme Ti za verných svedkov Božieho slova, medzi ktorých patril aj 

biskup Samuel Zoch. On o Tebe svedčil nielen slovami, ale aj svojimi dobrými skutkami. 

Svoje schopnosti vložil do služby cirkvi i národu. Daj aj nám, prosíme, takej živej viery 

a chuti, aby sme aj my svojím osobným príkladom dokázali o Tebe smelo svedčiť, a tak 

mnohých privádzať na cestu spravodlivosti, na cestu za Pánom Ježišom. Amen.  
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