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Abstract:  

The article discusses the historical background and context of the establishment of the 

Slovak Evangelical Theological Academy in Bratislava in 1919, later renamed the 

Theological Faculty. The Academy was founded thanks to a great contribution of 

Samuel Zoch, a pastor serving in Modra and then the episcopal administrator of the 

Evangelical Lutheran Church. The piece introduces a short history of the evangelical 

theological education before 1918 and theological profile of Samuel Zoch. 
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1. Úvod 

V tomto roku si pripomíname 90. výročie smrti Samuela Zocha, významného cirkevného 

a verejného činiteľa (18. decembra 1882 v Cerove – 4. januára 1928 v Bratislave). Samuel 

Zoch bol všestranne činný v mnohých oblastiach cirkevného a spoločenského života, 

osobitnú pozornosť však venoval rozvoju evanjelického školstva, zvlášť teologického 

vysokoškolského vzdelávania. Veľkou mierou sa zaslúžil o zriadenie Slovenskej evanjelickej 

teologickej akadémie roku 1919 v Bratislave, ktorá od roku 1921 pôsobila pod názvom 

Teologická vysoká škola ev. a. v. cirkvi. V októbri budúceho roka uplynie 100 rokov od 

slávnostného otvorenia jej prvého akademického roka, čo bolo dňa 20. októbra 1919. 

 

2. K evanjelicko-teologickému vzdelávaniu pred rokom 1918 

Evanjelické teologické myslenie a vzdelávanie bolo v minulosti späté najmä s Evanjelickým 

lýceom v Bratislave. Lýceum bolo stredoškolskou inštitúciou, ale od začiatku malo prvky 
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vysokoškolského štúdia vrátane určitých možností vedeckej práce. V dôsledku 

protireformácie však k jej rozvoju došlo až v 19. storočí. Štruktúru lýcea od roku 1815 tvoril 

prvý stupeň: dva ročníky v materinskom jazyku, stredný: dva latinské ročníky a vyšší: dva 

ročníky filozofie a práva a dva ročníky teológie.1  

V roku 1882, teda v roku narodenia Samuela Zocha, sa teologické ročníky 

osamostatnili a vznikla Teologická akadémia uhorskej evanjelickej a. v. cirkvi. Jej riaditeľ 

prof. Štefan Schneller svojím myšlienkovým zameraním otváral cestu liberálnej teológii. 

Teológiu chápal ako slobodnú vedu, čo bolo v intenciách vtedajšej nemeckej teológie. U 

ortodoxne založených slovenských evanjelikov takého chápanie vzbudzovalo istú 

nedôveru. Maďarská časť evanjelikov však v teologickom liberalizme videla jedinú cestu 

správneho teologického myslenia.2 Jej popredným predstaviteľom bol profesor Starej 

zmluvy a hebrejčiny Aladár Hornyánszky (1873-1939), ktorý svojmu liberálno-

teologickému zameraniu ostal verný až do konca života. Pod vplyvom liberalizmu niektorí 

teológovia maďarskej evanjelickej cirkvi označovali protestantizmus za smer, ktorý stojí na 

liberálnych základoch aj vtedy, ak je cirkev v záujme vieroučnej jednoty konzervatívna.  

S týmto názorom, ktorý ešte začiatkom 20. storočia určoval hlavné trendy európskej 

protestantskej teológie, sa bolo potrebné vyrovnať. K tomu dochádzalo jednak pod vplyvom 

Karla Bartha, ktorý sa rozišiel s liberálnou teológiou, a tiež zamedzením vplyvu 

nacionalizmu po roku 1918, ktorý zastával nadradenosť idey štátu nad cirkvou i teológiou. 

Proces zbližovania s Barthovou teológiou po roku 1919 urýchľovalo aj to, že väčšina 

slovenských evanjelických kňazov odmietala nacionalizmom preniknutý teologický 

liberalizmus.3 Barthova dialektická teológia sa nazývala aj teológia krízy a teológia Slova.4 

Kríza bola označením situácie rozporu s vlastnými princípmi a straty dôvery človeka k 

doterajším istotám. Nová teológia pod pojmom „kríza“ rozumela súd Božieho Slova, 

znamenajúci radikálny rozchod s antropologickou teológiou založenou na ľudskom zážitku. 

Evanjelické teologické vzdelávanie na Slovensku prebiehalo aj na Prešovskom kolégiu 

a Kežmarskom lýceu. V 18. st. bolo Prešovské kolégium šesťdesiat rokov v rukách jezuitov 

(1713-1773), ale po Tolerančnom patente sa opäť stalo evanjelickou školou. V roku 1804 sa 

jej teologická trieda zmenila na Teologický ústav, ktorý bol roku 1884 pretvorený na 

Teologickú akadémiu.5 Tu študoval napríklad Hviezdoslav, Ján Lajčiak a iní. Samuel Zoch 

                                                           
1 Evanjelická encyklopédia Slovenska, eds. Boris Petrík a Peter Rybár (Bratislava: BoPo, 2001), 49. 
2 Karol Gábriš, Jubileum, ktoré je výzvou (Bratislava: Univerzita Komenského, 1994), 14. 
3 Gábriš, Jubileum, ktoré je výzvou, 15. 
4 Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1991), 521. 
5 Evanjelická encyklopédia Slovenska, 284. 
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teológiu neštudoval ani v Bratislave, ani v Prešove. Stredné školy absolvoval v Banskej 

Bystrici a v Šoproni, kde zostal a pokračoval v štúdiu teológie, pričom jeden rok študoval na 

teologickej fakulte vo Viedni. Po ordinácii roku 1905 bol kaplánom v Novom Sade a Cerove, 

administrátorom v Kysáči až napokon v roku 1907 prešiel do Modry. Za riadneho farára 

modranského cirkevného zboru bol inštalovaný 6. januára 1908. Jeho predchodcom bol 

náhle zosnulý Pavel Zoch, zakladateľ prvého evanjelického sirotinca na Slovensku.6  

Základné línie liberálnej teológie reprezentovali mená ako Schleiermacher, Ritschl, 

Troeltsch, Harnack pod heslami historizmu, psychologizmu a antropologizmu. Liberálna 

teológia bola pokusom vyrovnať sa s novou situáciou ľudstva v modernej dobe. Jej snahou 

bolo nájsť uprostred moderného sveta, odlúčeného od akejkoľvek transcendencie, nejaké 

miesto pre platnosť náboženstva a zvlášť kresťanstva. Vo všeobecnosti možno konštatovať, 

že liberálnu teológiu charakterizuje úsilie zachrániť kresťanstvo v rámci kategórií 

moderného vedeckého myslenia. Schleiermacher hľadal podstatu náboženstva v intuícii 

a pocite závislosti, Troeltsch v hlbinách ľudskej duše, v akomsi  náboženskom „apriori“ 7. 

Vždy však išlo o antropologické východisko, čo nezodpovedalo pozitívnej biblickej teológii. 

Svojím zápasom liberálna teológia nakoniec ukázala, že východisko teológie musí byť inde, 

než v rámci človeka a dejín.8 To bolo objavom až Karla Bartha, ktorý namiesto zbožného 

vedomia či zážitkov človeka položil dôraz na biblický základ, na Božie slovo a zjavenie. 

Pokiaľ ide o Samuela Zocha, v jeho článkoch, statiach a kázňach nebadať stopy vplyvu 

liberálnej teológie. Tu treba poznamenať, že okrem prúdu liberálnej teológie vždy existovala 

aj konfesionálne ortodoxná teológia. Aj keď liberálna teológia od 19. st. dominovala, predsa 

teologická ortodoxia vedľa nej pôsobila ďalej, dokonca aj na univerzitách. Evanjelické cirkvi 

nesúhlasiace s tézami liberálnej teológie zakladali svoje katedry. Faktom je, že teologická 

ortodoxia často preceňovala konfesiu (vyznanie viery) a zotrvávanie na čistom cirkevnom 

učení. Ale neplatilo to vždy, čoho dôkazom bol napr. luteránsky teológ Christian Vilmar 

(1800-1868), alebo reformovaný profesor teológie Eduard Böhl na viedenskej univerzite.9 

Ten zomrel začiatkom roku 1903, teda v čase, keď do Viedne prichádzal mladý Zoch. 

Teologická ortodoxia často skĺzavala do doktrinárskej strnulosti, ale vo Vilmarovi a Böhlovi 

reprezentovala klasickú reformačnú líniu. U nás patril k novoortodoxnému smeru práve 

Samuel Zoch, iste aj pod vplyvom atmosféry viedenskej teologickej fakulty.  

                                                           
6 Ján Drobný, „Dr. teol. biskup Sámuel Zoch,“ Cirkevné listy, č. 1 (1928): 4-5. 
7 Karl Barth, Protestantská teologie v XIX. století, sv. I. (Praha: Kalich, 1988), 437. 
8 Josef Lukl Hromádka, Přelom v protestantské theologii (Praha: Kalich, 1955), 57. 
9 Karl Barth, Protestantská teologie v XIX. století, sv. II., 623 an.; Josef Lukl Hromádka, Přelom v protestantské 

theologii, 58. 
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Po príchode do Modry sa naplno prejavil Zochov kritický duch, tvorivosť 

a činorodosť. Súčasník zaznamenáva, že:  

„V Modre sa Samuel Zoch vyvinul v popredného bojovníka a pracovníka na všetkých 

poliach duchovného života. Otvorený um, široký rozhľad, pádne vystupovanie, na 

širokých koncepciách založená práca, neohrozenosť v bojoch a konciliantnosť vo 

vyjednávaniach, dobrosrdečnosť a vrelá snaha po ustavičnej práci predestinovali ho na 

vedúce miesto v cirkvi a národe. Prípravou na to boli mu Stráž na Sione, ktorú dlhé 

roky pred prevratom redigoval zručne a umne a Sirotinec. Stráž je vnútromisijným 

časopisom, slúžiacim záujmom evanj. a. v. cirkvi na Slovensku; no a Zoch v tomto 

úzkom rámci cirkevného mesačníka vytvoril verejnú mienku a silnú baštu slovensko-

evanjelickú. Z malých počiatkov, z halierikov slovenskej príslovečnej chudoby postavil 

palác pre opustené siroty, a stal sa láskavým otcom. Teda znovu sa opakovalo v Modre, 

v čom bol vychovávaný v dome rodičovskom: nezlomnosť otcova v Stráži a úprimná 

zbožnosť, láska matkina v sirotinci, spojené s našim Zochom, slávili svoje triumfy“.10 

Zochovo myslenie a jeho publikačné aktivity v období pred prvou svetovou vojnou  

vychádzajú z poznania celkovej duchovnej krízy a úpadku modernej doby, ktorý zasiahol aj 

evanjelickú cirkev v Uhorsku. Zoch sa roku 1908 stal redaktorom časopisu „Stráž na Sione“, 

ktorý s Júliusom Bodnárom viedol do roku 1919. V ňom početnými článkami pohotovo 

reagoval na celé spektrum vtedajších aktuálnych problémov v cirkvi i mimo nej. Rovnako 

prispieval aj do „Cirkevných listov“, ktoré redigoval Jur Janoška.  

Zochovo myslenie nebolo orientované akademicky, ale prakticko-teologicky. 

Otvorenosť a kritickosť jeho názorov bola spojená so živým záujmom a citlivým prístupom 

k dobovým problémom v evanjelickej cirkvi i verejnom živote. Ideovo stál na stanovisku 

evanjelickej ortodoxie, avšak bez tendencií ku konfesionálnej výlučnosti. Nebolo ľahké 

prekonávať obmedzenia dobových pomerov, za ktorými stála svetská moc a spolitizovaná 

vrchnosť uhorskej evanjelickej cirkvi. Preto snaženia Samuela Zocha v cirkevno-národnom, 

nábožensko-vzdelávacom a sociálno-charitatívnom ohľade mohli nájsť primeraný výraz až 

vo vzniknutej Československej republike a v samostatnej slovenskej ev. a. v. cirkvi. 

 

3. Samuel Zoch a vznik Slovenskej evanjelickej a. v. teologickej akadémie  

Nové pomery po skončení prvej svetovej vojny priniesli veľké zmeny v organizácii 

i vnútornom zameraní vysokoškolského teologického vzdelávania na Slovensku. Teologická 

akadémia uhorskej evanjelickej a. v. cirkvi bola pretvorená na Slovenskú evanjelickú a. v. 

                                                           
10 Drobný, „Dr. teol. biskup Sámuel Zoch,“ 5. 
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teologickú akadémiu, keďže generálna evanjelická cirkev v Uhorsku, ako jej dovtedajší 

zriaďovateľ, prestala existovať a teologická akadémia v Bratislave odteraz patrila slovenskej 

evanjelickej a. v. cirkvi v Československej republike. 

Pre samotné zriadenie Slovenskej evanjelickej a. v. teologickej akadémie (dnešná 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK) bolo významné zasadnutie dištriktuálnej rady 

Východného dištriktu v Liptovskom Svätom Mikuláši 20. mája 1919, na ktorom sa položili 

základy školského výboru v Západnom aj Východnom dištrikte cirkvi. Na ďalšom zasadnutí 

dištriktuálnej rady Západného dištriktu 23. júna 1919 v Bratislave bola nastolená 

požiadavka zriadenia štátnej teologickej fakulty.11 Táto požiadavka súvisela so správou, že v 

Prahe došlo k založeniu Husovej bohosloveckej fakulty. V Bratislave však teologická štátna 

fakulta vznikla až roku 1934, dovtedy trvala len Slovenská teologická akadémia, ktorá bola 

roku 1921 premenovaná na Teologickú vysokú školu Evanjelickej a. v. cirkvi.12 

Koncom júla 1919 sa školský výbor cirkvi uzniesol, aby teologická akadémia v Prešove 

ukončila svoje pôsobenie a jedinou evanjelickou bohosloveckou školou sa stala iba 

teologická akadémia v Bratislave. Pri jej zorganizovaní zohral kľúčovú úlohu Samuel Zoch, 

v tom čase biskupský administrátor Západného dištriktu ev. a. v. cirkvi. Hneď po jej 

založení Generálnou radou ev. a. v. cirkvi 18. septembra 1919, Zoch presadzoval myšlienku, 

že zriadenie akadémie je iba provizórnym riešením a dočasným stavom, ktorý skôr či neskôr 

má vyústiť do zriadenia riadnej fakulty. Cirkevný zbor v Bratislave poskytol teologickej 

akadémii učebné priestory na Panenskej ulici a Samuel Zoch viedol rozhovory s 

navrhnutými kandidátmi na jednotlivé katedry s nasledovným výsledkom: Július Bodnár 

(historická katedra), Pavel Podmanický (novozákonná), Ján Bakoš (starozákonná), Karol 

Lányi (dogmatická), Samuel Štefan Osuský (filozofická) a K. E. Schmidt (praktická teológia 

v nemeckom jazyku). Z bývalých maďarských profesorov na akadémii zostal Aladár 

Hornyánszky kvôli študentom maďarskej národnosti z kalvínskej reformovanej cirkvi.13 

K uskutočneniu Zochovho zámeru pretvoriť akadémiu na riadnu fakultu došlo až 

o pätnásť rokov neskôr, teda r. 1934 po prijatí zákona dňa 10. apríla 1934 (účinnosť 

nadobudol 20. apríla) o zriadení Československej štátnej teologickej fakulty evanjelickej 

v Bratislave, ale mimo zväzku Univerzity Komenského. Za uznanie plného 

vysokoškolského charakteru Teologickej vysokej školy bolo treba zviesť neľahký zápas. 

                                                           
11 Gábriš, Jubileum, ktoré je výzvou, 18. 
12 90 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku, ed. David P. Daniel (Bratislava: Univerzita 

Komenského. Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2010), 3. 
13 Andrej Žitňan, „Dejiny Evanjelickej bohosloveckej fakulty, roky 1918-1945,“ in 90 rokov evanjelického 

teologického vzdelávania na Slovensku, 20. 
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Napriek tomu nebol jeho výsledok dlhú dobu úmerný vynaloženému úsiliu pracovníkov 

školy i cirkvi. Ťažkosti tohto obdobia podrobne opísal r. 1930 prof. Samuel Štefan Osuský 

na zhromaždení Kuzmányho kruhu ev. akademikov (prednáška bola publikovaná aj v CL): 

viac ako desať rokov cirkev musela bojovať, aby napokon jej Teologická vysoká škola bola 

zriadená ako fakulta. Dlhoročné úsilie však bolo korunované úspešným výsledkom a dňa 1. 

októbra 1934 mohla začať činnosť Československá štátna teologická fakulta v Bratislave (r. 

1939 dostala názov Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta /SEBF/, ktorý trval až do r. 

1990).14 

Až po zriadení teologickej fakulty bolo možné uplatňovať na jej pôde všetky 

akademické práva. Podľa vtedajšieho dekana prof. Jána Jamnického sa o presadenie návrhu 

vytvoriť evanjelickú teologickú fakultu zaslúžili predseda vlády ČSR Jan Malypetr, ministri 

Milan Hodža a Ivan Dérer a poslanci Ján Zeman a Fedor Ruppeldt (poslední dvaja boli ev. 

farári).15 Žiaľ, Samuel Zoch už v roku 1934 nebol medzi živými. 

Slávnostné otvorenie akademického roka 1919/1920 a zahájenie činnosti Slovenskej 

evanjelickej a. v. teologickej akadémie sa konalo 20. októbra 1919 za prítomnosti cirkevných 

a štátnych predstaviteľov. Slávnosť otvoril biskupský administrátor Samuel Zoch. Vo svojej 

reči jasne a obsažne naznačil poslanie akadémie: 

 „Sme tí, ktorí cestou náboženstva chceme dvíhať mravnosť nášho ľudu. Tí, ktorí 

chceme, aby sme mali vysoké ideály, za ktoré žiť i mrieť prichodí, aby videl i náš ľud, 

že túžba jedine po majetku bez vyšších cieľov privodí človeka tam, kam dospel 

márnotratný syn, a aby chápal, že i národ malý môže byť velikým, keď ide za Kristom, 

ktorý zmaril seba samého a za jeho verným služobníkom Husom, ktorý sa nebál 

prekážok a za pravdu svojho majstra až do smrti nasledoval“.16  

Zoch vo svojom prejave výstižne priblížil novú situáciu národa na úsvite slobody a jednak 

jeho ďalšie smerovanie. Pre teologické zameranie akadémie bolo charakteristické, že prof. 

Samuel Štefan Osuský, ktorý mal inauguračnú reč namiesto chorého dekana Júliusa 

Bodnára, postavil do popredia povinnosť účinného sociálneho pôsobenia cirkvi: „Ako 

Kristus pôsobil aj sociálne, tak musí aj jeho učeník, zvlášť v terajšej dobe, keď riešenie 

sociálnych problémov je na dennom poriadku. A jeho pôsobenie nemôže byť iné ako 

v duchu Kristovej lásky“.17 

                                                           
14 Karol Gábriš, „Naša teológia v premenách časov: K 60. výročiu samostatného slov. ev. bohosloveckého 

učilišťa,“ in Tranovský evanjelický kalendár na rok 1979 (Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1978), 61. 
15 Zápisnica zo zasadnutia generálneho presbyterstva v Žiline, 31. mája 1934, bod 27 rokovacieho poriadku. 
16 Gábriš, Jubileum, ktoré je výzvou, 19. 
17 Gábriš, Jubileum, ktoré je výzvou, 19. 
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K tomuto významnému medzníku napísal list aj biskup Jur Janoška, v ktorom 

zdôraznil nutnosť úzkeho spojenia teológie a cirkvi. 

 „Povolaní ste pestovať vedu teologickú a to zase nie ako na ústave predstavenú 

v odcudzenosti od cirkvi, v neporozumení a nešetrení jej základného učenia, áno, vedu 

v odpore proti nemu, ale práve vedu, ktorá neodvádza, ale privádza k Pánovi, vedu, 

ktorou opatrení nezmietame a netočíme sa každým vetrom učenia v ustavičnosti 

ľudskej, ale verne využívame, že ona je moc Božia k spaseniu každému veriacemu 

a pevne stojac na tom vyznaní, že: Uveril som, preto mluvil som, rásť chceme všetci, 

učitelia i učedlníci, v toho, ktorý je hlavou, totiž v Krista“.18  

Ak spojíme Zochove, Osuského a Janoškove ideové dôrazy, objavia sa konkrétne obrysy 

teologického zamerania akadémie, ktoré malo vplyv na ďalší vývoj evanjelickej teológie 

v medzivojnovom období. 

Vystúpenia popredných činiteľov evanjelickej cirkvi boli dôležité preto, lebo stáli pri 

zrode slovenskej evanjelickej teológie, ktorá mala pred sebou neľahkú úlohu nájsť miesto a 

zmysel teologického snaženia v nových dejinných podmienkach a spoločenskom prostredí. 

Bolo treba prepracovať a niekde aj vypracovať nový cirkevný a náboženský jazyk a 

prehodnotiť dovtedajšiu filozofiu národných, kultúrnych a cirkevných dejín Slovenska. Ale 

z hľadiska vedecko-teologickej práce smerom do budúcnosti bolo snáď najdôležitejšie, že 

hneď po vzniku slovenskej teologickej akadémie sa začala formovať nová odborná 

teologická terminológia. V krátkom čase bolo treba definovať adekvátne významy predtým 

málo známych teologických pojmov, čo nebolo jednoduché. 

Na konci prvého akademického roka 1919/1920 učiteľský zbor tvorili profesori: Július 

Bodnár (cirk. dejiny) Ján Bakoš (hebrejčina a starozákonné vedy), Ján Jamnický (praktická 

teológia), Aladár Hornyánszky (gréčtina, hebrejčina), Karol Lányi (systematická teológia) a 

Samuel Štefan Osuský (filozofické vedy). Slovenská teologická akadémia bola roku 1921 

premenovaná na Teologickú vysokú školu Ev. a. v. cirkvi na Slovensku: „Premenovanie bolo 

potrebné aj preto, že pomenovanie „akadémia“ mnohí nechápali ako označenie vysokej 

školy“.19 Profesori v podstate zostali, len namiesto Júliusa Bodnára prišiel Michal Bodický, 

Pavla Podmanického vystriedal Roland Steinacker a z estónskeho Tartu sa vrátil 

komeniológ Ján Kvačala. Časom pribudli Ján Oberuč, Michal Lúčanský a Ján Beblavý.20  

Zložitosť vtedajšej situácie výstižne opísal prof. Karol Gábriš: 

                                                           
18 Gábriš, Jubileum, ktoré je výzvou, 20. 
19 Gábriš, „Naša teológia v premenách časov,“ 60.  
20 Evanjelická encyklopédia Slovenska, 379. 
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 „Lebo koniec vojny nevyhnutne priniesol nové riešenia všetkých teologických otázok 

vzhľadom na veľkú výzvu, ktorú Európa dostala najmä po stránke mravnej v čase prvej 

svetovej vojny. Tá znamenala nebývalé znehodnotenie života človeka a človeka vôbec, 

ktoré vplývalo na celý vývoj 20. st. Nebolo náhodou, že v tom čase aj v teológii 

prichádzajú do popredia stanoviská prv neznáme. Kto chce pochopiť preformovanie 

teologického myslenia v 20. storočí, musí brať do úvahy všetko, čo so sebou priniesla 

prvá svetová vojna. V tom čase dozrela situácia aj v oblasti teológie, ktorá dostala 

v Európe novú tvárnosť v podobe vzniku dialektickej teológie. Je síce pravdou, že hneď 

po vzniku slovenskej teologickej akadémie nedošlo u nás k teologickému 

preformovaniu myslenia, ale základy k tomu boli položené a bolo iba otázkou času, 

kedy sa nové teologické prúdy stanú u nás účinnými. Určitým handicapom v prvých 

rokoch bolo malé prepojenie na svetovú teologickú tvorbu. V tejto oblasti len 

teológovia nemeckej národnosti u nás mali v čase vytvárania slovenskej teologickej 

akadémie možnosť poznávať a uplatňovať nové smery v teológii“.21  

V tomto období mali u nás iba teológovia nemeckej národnosti možnosti poznávať 

a uplatňovať nové teologické smery v Európe. Okrem toho, ako píše Teodor Münz, 

„publikujúca skupina ideovo abstraktnejšie zameraných luteránskych teológov v tomto 

období bola pomerne malá. Z luteránskych časopisov sa s takýmito úvahami stretávame len 

v Stráži na Sione, vo Viere a vede, v Tvorbe a najviac v Službe.“22 

Evanjelická cirkev mala záujem o vyjasnenie a usporiadanie celého radu naliehavých 

školských otázok, medzi nimi aj otázky teologickej akadémie a vzdelávania. Bolo treba 

odstrániť dôsledky krívd, ktoré sa diali slovenským študentom v ére uhorskej akadémie, 

zabezpečiť kvalitné štúdium v slovenskom jazyku a postupne sa napojiť aj na európske 

teologické smery. Samuel Zoch bol týmto procesom naklonený a svojou agilnosťou ich 

všemožne podporoval. Nemenovaný redaktor „Stráže na Sione“ o Zochovi napísal:  

„A čo povedať o mládeži, ktorú vlastne on organizoval pod prápor Kristov? Čo riecť 

o zvýšenej vnútromisijnej činnosti v cirkvi, ktorú on do riadnych a požehnaných koľají 

uviedol? Čo o našej bohosloveckej vysokej škole v Bratislave, ktorej mocným zástancom 

býval. Čo o kňazoch, ktorých záujmy hmotné i duchovné naprávať vždy sa usiloval: 

Všade stopy jeho rúk a jeho činnosti“.23  

 

 

                                                           
21 Gábriš, Jubileum, ktoré je výzvou, 17. 
22 Teodor Münz, „Luteránska filozofia na Slovensku,“ in Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí (Bratislava: 

Filozofický ústav SAV, 1998), 89. 
23 Redaktor (meno neuvedené), „Dr. Samuel Zoch,“ Stráž na Sione, č. 1 (1928): 3. 
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4. Záver  

Teologické dedičstvo, ktoré prevzala Slovenská teologická akadémia po roku 1919, 

prechádzalo procesom emancipácie od liberálnej teológie. Tak sa postupne vyrysovala určitá 

podoba konfesionálneho luteránskeho zamerania evanjelickej teológie na Slovensku, neskôr 

rozšírená o ekumenický rozmer. V začiatkoch Slovenskej teologickej akadémie boli jej 

zahraničné kontakty sporadické, obmedzované i nedostatkom informácií 

o slovenskej teológii v zahraničí. Snáď len uznávaný komeniológ prof. Kvačala a prof. 

Osuský svojimi znalosťami boli schopní zasahovať aj do medzinárodných diskusií. Ostatní 

teologickí profesori sa sústreďovali viac na teológiu len v rámci Slovenska a nemali natoľko 

medzinárodný rozmer. Zvýšeniu kontaktov so zahraničím však napomáhala aj účasť 

zástupcov slovenskej ev. a. v. cirkvi na medzinárodných konferenciách. Tu bol zvlášť 

aktívny biskup Samuel Zoch, ktorý sa zúčastnil niekoľkých významných konferencií: 

v roku 1923 v Eisenachu všeobecnej evanjelicko-luteránskej konferencie, v roku 1925 

v Štokholme svetovej konferencie hnutia pre praktické kresťanstvo (Life and Work) s 

biskupom Jurom Janoškom a farárom Fedorom Ruppeldtom a roku 1927 v Lausanne s prof. 

Hornyánszkym a farárom Žarnovickým svetovej ekumenickej konferencie v rámci hnutia 

pre vieru a správu (Faith and Order).24 

Jur Janoška vyzdvihol práve tento fakt v pohrebnej kázni: 

„Zoch vyznával dobré vyznanie nielen doma, ale i na fórach konferencií a aliancií 

svetových, na ďalekom severe i juhu i v strede Európy. Budúcnosť bohdá, ocení 

uznanlivejšie túto misijnú, vyznávačskú i obrannú prácu našich evanjelických 

zástupcov, prácu nielen v smysle celokresťanskom, cirkevnom, náboženskom, ale 

i v záujme celoštátnom“.25  

Teologicky môžeme Samuela Zocha zaradiť k stúpencom ortodoxno-konfesionálneho 

smeru. Vplyv teologického liberalizmu ani Barthovej dialektickej teológie jeho texty 

neprezrádzajú. S Barthovou teológiou, ktorá sa od 20. rokov minulého storočia stávala 

najvplyvnejším smerom v protestantizme, u nás ako prvý oboznamoval prof. Michal 

Lúčanský (1897-1933). On jej u nás otváral dvere a postupne sprístupňoval Barthove diela 

v početných článkoch v časopise „Viera a veda“.26  

Zochovým zámerom nebolo venovať sa odbornej teológii, ale podporovať rozvoj 

evanjelickej teológie a teologického vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Svoje 

                                                           
24 Dušan Ondrejovič, „Ekumenická vízia v živote a diele Fedora Fridricha Ruppeldta,“ in Evanjelická teológia 

na prahu nového storočia (Žilina: Edis, 2001), 159. 
25 Jur Janoška, „Na pohrebe Dr. Sámuela Zocha v Modre, 7. januára 1928,“ Cirkevné listy, č. 2 (1928): 27. 
26 Michal Lúčanský, „Barthova teológia dialektická,“Viera a veda I., (1930): 6-10, etc. 



 

 

SAMUEL ZOCH A TEOLOGICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA EV. A. V. CIRKVI V BRATISLAVE 

 

 
43 

názory a stanoviská nezanechal v ucelenom diele, ale v kázňach, správach a publikovaných 

článkoch. Jeho prednosťou bola schopnosť prakticky aplikovať konfesionálne zameranie na 

potreby cirkvi a teológie. Otázky viery a životného názoru chápal v zmysle reformačnej 

teológie, takže ako názory samotného Luthera, tak aj iných protestantských teológov 

prijímal za základ klasicky usporiadanej evanjelickej teológie v podmienkach modernej 

doby. Jeho prínos ocenila teologická fakulta univerzity Vitolda Veľkého v Kaunase 

udelením čestného doktorátu teológie. 

 

 

 

Exkurz - Ukážky vybraných Zochových teologických a cirkevno-spoločenských názorov 

 

Zoch a konkrétne problémy v evanjelickej cirkvi 

Zochove verejné, publikačné a iné aktivity pred rokom 1914 vychádzali z poznania celkovej 

duchovnej krízy a úpadku doby, ktorý zasiahol spoločnosť aj evanjelickú cirkev v Uhorsku. 

Zoch sa roku 1908 stal redaktorom časopisu „Stráž na Sione“, ktorý s Júliusom Bodnárom 

viedol do roku 1919. V ňom početnými článkami reagoval na množstvo vtedajších 

aktuálnych  problémov v cirkvi i mimo nej. Rovnako prispieval aj do „Cirkevných listov“, 

ktoré redigoval Jur Janoška. Na ilustráciu uvedieme niekoľko ukážok z jeho článkov, ktoré 

sa dotýkali najmä otázok cirkevno-národného a nábožensko-vzdelávacieho charakteru, 

v ktorých zastával pevný národný a evanjelicko-konfesionálny postoj.  

V článku „Služobná štátu“ sa Zoch venuje situácii evanjelickej cirkvi vo vzťahu 

k štátu a vrchnosti:  

„Naša evanjelická cirkev netúži za svetskou mocou, nechce panovať nad štátom, ale ani 

to nesmie dopustiť, aby štát panoval nad ňou. Veď ona má len jedného Pána, jenž jest 

Kristus Ježiš, a keď sa dá do služby iným pánom a cudzím cieľom, nemôže dostatočne 

plniť svoj spásonosný úkol. Rozumejme sa dobre! Keď vravíme, že naša cirkev smie byť 

služobnou štátu, neznačí to toľko, akoby ona bola nepriateľkou štátov, ba práve je ich 

najväčšou oporou skrze nábožensko-mravnú výchovu ľudu, ale áno, hovoríme 

a dôrazne prízvukujeme, že cirkev naša nesmie byť štátu podriadená, čo sa jej 

vnútorného života týka.  

Skutočne, až zaplakať prichodí človekovi nad týmito pomermi. V krajine našej 

panuje politický smer, ktorý sa domnieva, že len vtedy bude vlasť táto blažená, keď sa 

každý Slovák, Nemec, Rumun stane Maďarom. A naša cirkev – služobná štátu – sa dala 

úplne do služby tomuto politickému smeru. Evanjelické slovenské gymnázium vo 
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Veľkej Revúci zatvorila a nedovolila, aby sa utvoril spolok Tranovský na rozširovanie 

náboženských spisov medzi slovenskými veriacimi. Sú však chvála Pánu Bohu už 

i medzi maďarskými veriacimi a farármi takí, ktorí nahliadajú, že cirkev naša kráčajúc 

týmto smerom, ide v ústrety úplnej záhuby. Cirkev slúži štátu, veď ona vedie 

k dobrému občanov, ale nesmie byť vo svojich veciach nikdy služobnou štátu. Preto 

protestujeme a máme neprestajne protestovať proti tomu, aby ona slúžila iným 

záujmom okrem kráľovstva nebeského. To je našim pevným presvedčením a na jeho 

vyznanie má nasledovať u každého z nás to Lutherovo: „Tu stojím, inak nemôžem! Nech 

mi tak Boh pomáha“!27  

Ďalším vážnym problémom bol úpadok duchovno-náboženského života, vzdelanosti 

a vzdelávania, vydavateľskej a vnútromisijnej činnosti v evanjelickej cirkvi. Jeho príčiny 

Zoch kriticky rozoberá v článku „Naša najväčšia bieda“:  

„Žeby bol stav našej ev. cirkvi v Uhorsku, obzvlášť ale medzi nami Slovákmi dáky 

potešiteľný, to snáď nikto nemôže tvrdiť. Boľavé rany na všetky strany a ani sa nestačí 

stará rana zahojiť, už nasleduje nová, bôľnejšia, citeľnejšia, skazonosnejšia. Ale i keby 

sme úplne odhliadli od mnohého zlého, čo naše slovenské cirkvi, farári a učitelia museli 

v poslednom čase podstúpiť, i tak nedostaneme omnoho skvelejší obraz. Ľud hynie 

hladom bez duševného pokrmu. Veď nebyť novších vydaní spolku Tranoscius, nemáme 

ľudu vôbec čo do ruky dať. A v našom ľude sa budí túžba po čítaní a v kom sa ona raz 

zobudí, tomu na vyhovenie náboženskej potreby nepostačia kázne. Chce čítať a potom 

ide za tým, kto mu čítanie podáva. A v tomto je najväčšia príťažlivá moc našich 

sektárov. A tak ako sa nič nestarajú o náboženskú ľudovú spisbu, práve tak skoro žiadnej 

pozornosti nevenujú duševným potrebám ľudu vôbec. Farárov do únavy umoria 

všelijakými štatistickými výkazmi o počte duší, o majetku, farár vo väčšej cirkvi, aby 

bol študovaným účtovníkom, lebo mu inak účty i tri razy vrátia, ale aby aspoň kedy-

tedy správu žiadali od neho o duševnom položení cirkevníkov, to darmo čakáme. A toto 

nestaranie sa o náboženské potreby nášho ľudu hrozí cirkvi našej tým najväčším 

nebezpečenstvom. To je naša najväčšia bieda, že sa nevieme nijakým činom zmôcť 

k otvorenému, ráznemu a vytrvalému konaniu. Nemáme slovenskej čítanky pre naše 

školy a či sme začali volať bezohľadne k našej cirkevnej vrchnosti: To sú naše školy, 

ktoré majú odchovať poslucháčov pre slovo Božie a údov pre cirkev, čo sa teda 

nepostaráte o čítanku. Vo väčšine mlčíme a i keď koná niekto niečo, nenachádza pomoc 

a ozvenu.“28  

                                                           
27 Samuel Zoch, „Služobná štátu,“ Stráž na Sione, č. 9 (1908): 72-73. 
28 Samuel Zoch, „Naša najväčšia bieda,“ Stráž na Sione, č. 3 (1911): 31-32. 
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Napriek neradostnému vnútornému stavu cirkvi Zoch objavil aspoň malé náznaky 

nápravy vo výročnej správe biskupa Gedulyho na dištriktuálnom konvente roku 1913, čo 

pozitívne hodnotil na stránkach „Stráže na Sione“:  

„Takýmto vzácnym a potešiteľným úkazom je obšírna správa biskupa Gedulyho. Je 

dôkazom svedomitej práce a hlavne toho, že je nie povinnosťou biskupovou zakrývať 

rany cirkvi, aby mohlo ostať všetko pri „starom“ a pri „pokoji“, ale práve, aby tie rany 

odkryl a hľadal na ne lieky a pobádal aj iných k hľadaniu liekov. Ohľadom úpadku 

našej cirkvi na dušiach poukazuje hlavne na to, že naši veriaci žijúci medzi inovercami 

sú duševne bez opatery. A i tie misijné stanice, ktoré sú po dnes postavené, pre 

nedostatok hmotných prostriedkov živoria. Musíme sa snažiť, aby sme mali ľudí, ktorí 

by cestovali po neevanjelických krajoch a navštevovali obce, kde žije pár ev. duší. 

Tomuto úpadku má odpomôcť hlavne vnútromisijná činnosť: vydávanie a rozširovanie 

náboženských spisov a časopisov, držanie prednášok, zriaďovanie cirkevných spolkov, 

konanie dobročinnosti.“29  

Z ukážok vidieť, že Zochove názory a stanoviská mali cirkevno-národný 

a nábožensko-konfesionálny charakter. Kritickosť jeho pohľadov bola spojená s citlivým, 

živým záujmom o problémy v evanjelickej cirkvi i verejnom živote, so snahou o ich riešenie 

a nápravu. Ideovo stál na stanovisku evanjelickej ortodoxie, ale bez náznakov 

konfesionálnej nadradenosti. Nebolo ľahké prekonávať obmedzenia dobových pomerov 

a množstvo prekážok kladených zo strany svetskej moci a spolitizovanej vrchnosti uhorskej 

evanjelickej cirkvi. Preto je pochopiteľné, že mnohé Zochove iniciatívy v cirkevno-

národnom a duchovno-náboženskom  ohľade našli svoje uplatnenie až po rozpade rakúsko-

uhorskej monarchie vo vzniknutej Československej republike a v samostatnej slovenskej ev. 

a. v. cirkvi.  

 

Zoch a otázky viery a vedy 

Zoch kriticky reagoval aj na také názory a stanoviská vo svojej dobe, ktoré do pomeru viery 

a vedy vnášali zavádzajúce momenty a vytvárali zmätok v mysliach ľudí. Napríklad v 

článku „Nové časy“ v „Stráži na Sione“ píše:  

„Takto sa menuje časopis, ktorý od nového roku vydávajú v Ružomberku pre „vzdelanie 

slovenského ľudu“. Lenže, čím ďalej, tým viac prichádzame k tomu, že spomenutý 

časopis je nie pre vzdelanie, ale pre odkresťanenie slovenského ľudu. Veď použijú každú 

možnú príležitosť k tomu, aby dokazovali nedokonalosť kresťanstva. My neupierame 

                                                           
29 Samuel Zoch, „Biskupská správa,“ Stráž na Sione, č. 10 (1913): 106. 
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nikomu právo, aby mal o všetkých veciach svoju mienku, ale proti tomu protestujeme, 

aby sa pod zámienkou vedy vnášaly medzi ľud také veci, ktoré nie sú úplne dokázané 

a ktoré otriasajú jeho doterajším mravným názorom bez toho, aby ho mohli novým 

nahradiť. Touto cestou sa nenapomáha vzdelanie ľudu, ale sa vychovávajú ľudia bez 

mravného základu.  

A ako píšu „Nové časy“ pod zámienkou vedy, na to je najlepším dôkazom článok: „Či 

majú zvery rozum“? Tu medzi mnohými úkazmi spomína pisateľ aj chýrnych koňov 

elberfeldského klenotníka Kralla a píše o velikých úspechoch tých koní. Je to vraj úplne 

dokázaná vec, že tie kone vedia rátať, čítať, rozumejú reč, dávajú kopaním zreteľné 

odpovede. Je to úplne istá vec? Sú to také faktá, ktoré stoja úplne nepodvratne? Je 

pravda, že Krallovým koňom uverili aj takí chýrni učenci, ako je Haeckel a Ostwald, ale 

zasa je nie menej chýrnych učencov, ktorí sa všetkému tomu smejú.30  A potom tie kone 

vedia dľa Krallovej mienky viac ako bársktorý maturant, ktorý chodil 12 rokov do školy. 

Je to možné práve so stanoviska vývojového, ktoré „Nové časy“ zastupujú, aby kôň viac 

vedel v 18. roku, ako človek, ktorý je predsa najvyšším členom vo vývine živočíchov? 

Kde je tu tá nepodvratná vedecká istota? A kto je oprávnený podávať to slovenskému 

ľudu v takej podobe, akoby toto podvracalo pravdy náboženstva kresťanského? 

Tomuto „Novými časmi“ narazenému smeru slúži aj v Páričkovej Slovenskej knižnici 

vydaná kniha „Vývin zeme a človeka“ od Ivana Houdeka. Ako všetky odvetvia vedy sa 

v novšie časy nesmierne vyvinuli,  tak i toto odvetvie, ktoré sa zaoberá pôvodom sveta, 

zeme, živých tvorov a človeka. A že aspoň podstatné čiastky tejto vedy je potrebné znať 

každému človeku, kto by to tajil. Ale pisateľ ináč zručne zostavenej a pútavo napísanej 

knihy, upadol do tej istej chyby, do akej upádajú „Nové časy“, nerozlučuje tom čo je 

úplne dokázané, od toho, čo je len predpokladanie. Podáva celý rodostrom človeka, ako 

sa on cez podobu mäkkýšov, rýb, vtákov, savcov vyvinul v dnešného človeka. A zabúda 

pripomenúť, že ešte i taký prívrženec vývojovej theorie, ako je berlínsky Hamann, 

ohľadom človeka nevie nič určitejšie povedať, len to, že sa človek odrazu zjaví, ale 

odkiaľ sa vzal a odkiaľ sa vyvinul, na to veda určitej odpovede dať nevie.31 

A čo sa celou knihou tiahne, je stavanie náboženstva kresťanského do protivy 

s vedou. Akoby kresťanstvo pred vedou obstáť nemohlo. Podané je to tak, akoby 

stvorenie sveta veda na žiaden pád uznať nemohla. A ono je pravda to, že sa vo vesmíre 

všetko neustále mení, hmota prijíma vždy inú a inú podobu – to nám dokazuje veda, ale 

kde sa vzala tá hmota, z ktorej sa časom vytvorilo slnko, hviezdy, zem, ten prvý klík 

života na zemi, z ktorého povstalo rastlinstvo a živočíšstvo – na to veda nevie dať 

žiadnej odpovede a na to odpovedá viera, že to Boh stvoril. Či sa viera v stvorenie 

                                                           
30 Samuel Zoch, „Nové časy,“ Stráž na Sione, č. 10 (1913): 104. 
31 Zoch, „Nové časy,“ 105. 
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protiví vede? Tí, ktorí sa honosia tým, akoby už bol prekutaný celý svet a každý prášok 

v ňom, tí, ktorí tvrdia, že úplne spoľahlivo riešili povstanie všetkého i bez Boha, 

zabúdajú, že v človekovi žije od nepamäti povedomie božstva a zabúdajú, že to, čo je 

v človekovi všeobecné, musí mať dáky reálny pôvod. Toto nechal stranou i veliký 

hlásateľ vývinu sveta bez Boha Haeckel a keď sa pozdejšie presvedčil, že človek bez 

Boha byť nemôže, vo svojej knihe o monisme spomína, že nedbá, keď niekto i Boha 

príjme, len vývoj nech uznáva“.32  

Zoch svoj kritický článok uzaviera slovami: 

„Chceli sme upozorniť našich čitateľov, že je nie všetko pravda, čo sa pod viechou vedy 

podáva a chceli sme upozorniť, že cestou znekresťanenia nášho ľudu, jeho vzdelanosť 

nepozdvihneme. O kresťanstvo sa my nebojíme. Prekonalo ono už mnohé búrky. Ale 

sa bojíme o náš ľud, aby pri mnohých biedach nebol postihnutý i biedou nevery a aby 

mu nebola vytrhnutá z ruky v tie časy, keď vlastnej školy už skoro nemá, tá posledná 

opora mravnosti, ktorá ho nevzdelaného a neučeného aspoň ako tak človekom robí“.33   

Zoch a politicko-spoločenské dianie 

Samuel Zoch nebol typom akademického teológa, aj keď mal dobré znalosti o súdobej 

teológii. Jeho zameranie bolo prakticko-teologické, sledovalo vnútorné potreby evanjelickej 

cirkvi, rovnako i jej účinkovanie a prínos v spoločnosti. V tomto zmysle Zochovo cirkevné 

a verejné pôsobenie nieslo niektoré znaky neskoršieho prúdu, ktorý v šesťdesiatich rokoch 

20. storočia vznikol pod názvom „politická teológia“. Bola to prakticky orientovaná 

fundamentálna teológia, ktorej predstaviteľom išlo o nové uchopenie problematiky 

angažovania sa teológie a cirkvi vo verejnom priestore. Jej najvýznamnejším hlásateľom bol 

katolícky pokoncilový teológ Johann Baptist Metz. U nás jej určité stvárnenie podal Július 

Filo st. v práci „Politická diakonia“. Aj všestrannú činnosť Samuela Zocha možno nazvať 

politickou diakoniou v zmysle účinného praktického uplatňovania Lutherovho učenia 

o dvoch ríšach – duchovnej a svetskej. Na ilustráciu, za všetky príklady, uvedieme niekoľko 

statí z jeho citlivého, uvážlivého hodnotenia parlamentných volieb roku 1920 

v „Pastierskom liste“, z ktorého sa zračí teologicky jasný postoj, politická zdržanlivosť 

a zmysel pre solidárnosť a sociálnosť. 

 

 

                                                           
32 Zoch, „Nové časy,“ 105. 
33 Zoch, „Nové časy,“ 105. 
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„Drahí bratia v Pánu! 

Výsledok volieb do snemu nás postavil do úplne nového položenia. Víťazstvo sociálno-

demokratickej strany bolo snáď pre všetkých nás prekvapením, veď sme nemysleli, že 

ľud dá v takej miere výraz svojej nespokojnosti. Sociálno-demokratická strana zvíťazila, 

nemáme snáď ani jednej cirkvi, kde by ona (pozn. soc. demokracia) nemala prívržencov 

a nám so sociálnym zmýšľaním, so sociálnou nespokojnosťou istej čiastky našich 

veriacich prichodí počítať. Sme v prechodnej dobe a každá prechodná doba je ťažká 

a každá takáto doba vyžaduje mnoho múdrosti, opatrnosti, aby evanjelium Kristovo 

neutrpelo škodu (L 5,33-39).  

Čo je teraz už povinnosťou evanjelického duchovného? V jednom sme na čistom: 

čím najhorlivejšie hlásať evanjelium Kristovo. Byť neohrozeným svedkom toho, že je 

ono na spasenie každému veriacemu. Že ale toto všeobecné stanovisko nepostačí, to 

uzná každý. Život žiada i úplne jasné odpovede na konkrétne otázky, pokolenie ľudské 

ešte aj dnes prichádza ku Kristovi s presne formulovanými otázkami, na ktoré žiada 

určitú odpoveď. A túto odpoveď my, jeho sluhovia, musíme dávať z Jeho evanjelia 

a nesmieme sa jej chcieť vyhnúť, tak ako ani On nevyhol žiadnej otázke, aj keď bola 

bárs aká ťažká. 

A táto ťažká otázka znie dnes takto: Aké stanovisko má zaujať naša evanjelická cirkev 

voči sociáldemokracii? Či prísne odmietavé stanovisko, akému sme sa učili zo spisov 

pravoverných nemeckých evanjelikov, či stanovisko pohodlia, že sa to cirkvi netýka 

a či stanovisko, že veď kresťanstvo značí prvú veľkú sociálnu revolúciu a preto nám 

sociálnych demokratov podporovať prichodí? A keby vraj cirkev nebola bývala oproti 

socializmu ľahostajná, v mnohom nepriateľská, nemusel byť vývin socializmu taký 

protináboženský.  

Nie je ťažko prísť na to, že sú všetky tri stanoviská nesprávne. Pri socializme, ako 

svetovom názore, musíme mať dvoje na mysli: podklad na ktorom je jeho svetový názor 

vybudovaný a cieľ, ktorý chce dosiahnuť. Pravda, stavajúc sa proti materialistickému 

chápaniu života, musíme všetko vynaložiť, aby sme nebudili ten dojem, že bránime 

v ľudskej spoločnosti to, čo je nespravodlivé a že sa vzpierame tomu, aby chudobný ľud 

mohol prísť ku svojim ideovým i hmotným právam. Musíme ale prízvukovať, že okrem 

zemského blahobytu je aj iné dobro a že zemský blahobyt sám v sebe nikoho neurobil 

šťastným (Luk. 6,21-25). 

Toto sú všeobecné otázky. Ale ako sa máme chovať voči sociáldemokratom v našich 

cirkvách? Máme hádzať po nich kamením? Máme ich odsudzovať? Máme hrmieť proti 

materializmu, proti nespokojencom, proti revolucionárom? Otázku túto by som 

zodpovedal otázkou: sme my sociálne spokojní? Alebo Pánovým vyzvaním: „Kto z vás 
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je bez hříchu, nejprv hoď na ní kámen!“ (pozn. v tom čase nebol slovenský preklad 

Novej Zmluvy) 

Že sa pri týchto voľbách nemôže hovoriť pri našom ľude o dákom víťazstve 

socialistického zmýšľania, že je náš ľud ďaleký od toho, aby prijal protikresťanské 

materialistické zásady – to je každému jasné. A my sa máme len jedného strániť, aby 

sme prílišne prísnym odsudzovaním stanoviska, na ktoré sa postavil pri voľbách náš 

ľud, nebudili v ňom ten dojem, akoby evanjelium, ktorého sme hlásateľmi, zastávalo 

sociálne krivdy. Tohto sa máme tým väčšmi vystríhať, lebo by sme takto my sami hnali 

ľud k tomu, aby sa odvrátil od cirkvi. 

Nezastupujem tu stanovisko, že by sme mali voliť pohodlnú cestu tých, ktorí pri 

každom modernom smere a pri každom zjave plávajú s prúdom a svoje kresťanstvo chcú 

ratovať tak, že veď ten zjav a ten prúd (pozn. v tomto prípade sociálnodemokratický) je 

kresťanský. Takýmto činom by sme neboli vodcami, ale vedenými, nie tými, ktorí chcú 

kresťanstvom naprávať a posväcovať ľudí, ale tými, ktorí kvôli ľuďom kazia kresťanstvo. 

Ale chcem prízvukovať to, aby sme počítali s psychológiou ľudu, aby sme hluchému 

dali na zrozumenie znakom, ktorému rozumie, že za jeho dobro pracovať chceme, aby 

sme balzam evanjelia prikladali na tú čiastku života, ktorá najväčšmi bolí. 

Aby som dal pozitívnu odpoveď na otázku, ako sa chovať k ľudu, ktorý sa prihlásil 

ku socialistickej myšlienke, hovorím: uznajme mu jeho biedy, chápme jeho 

rozhorčenosť, prízvukujme, že evanjelium Kristovo bojuje proti sociálnej 

nespravodlivosti, hlavne ale svojim životom, svojimi snahami dokazujme, že my vedení 

duchom Kristovým nemôžeme byť proti uľaveniu biedy, proti zrovnoprávneniu 

všetkých, proti spravodlivému riešeniu hmotných pomerov. Hlavne ale dávajme nášmu 

ľudu znať, že je okrem všetkých zásad, ktoré mu hlásali politické strany, ešte jedna 

veľká sila, ktorá z ľudskej spoločnosti najviac zmôže a to je láska. Dajme mu znať, že 

nemusí byť človek robotníkom a predsa ho láska môže k horlivejšej práci za robotný 

ľud nútiť ako samého robotníka; nemusí byť to byť remeselník, ktorý je za práva 

remeselníkov, nie roľník, ktorý za roľníkov najviac vykoná, lebo láska ku pokoleniu 

ľudskému, láska k ľudskému, láska k ľudu a národu je neraz účinnejším hýbadlom, ako 

púhe stavovské záujmy.  

Prítomná doba bude vyžadovať od nás mnoho starostí a mnoho práce. 

A zodpovednosť naša je veľmi veľká. Veď mnoho od nás závisí, či vývin sociálnej 

myšlienky a nášho ľudu bude s cirkvou alebo proti cirkvi, či bude na náboženskom a či 

protináboženskom základe. Ó by nám Otec nebeský dával sily, aby sme tejto úlohe 

zodpovedať mohli.  
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Drahí bratia! Príjmite tieto moje nadhodené myšlienky. Chcel som nimi poslúžiť, 

a ak som len trochu dopomohol nájsť východisko na pravú cestu z bludiska dnešného 

zápasu, nepísal som nadarmo. Pamätajme na modlitbách často na našu ťažkú prácu 

a verme, že Boh udelí i rady i pomoci. Boh milosti nech je s Vami.34  

 

V Modre, 26. dubňa 1920. SAMUEL ZOCH v. r. administrátor biskupstva 

 

(pozn. texty Zochových článkov sú uvedené v duchu dobovej gramatiky a štylistiky v záujme 

zachovania osobitého jeho jazyka) 
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