
Oltár v Evanjelickom kostole v Púchove 
 

Oltár je kultúrnou pamiatkou. Pochádza z roku 1643. Vyrobený je z lipového dreva v rokokovo- 
renesančnom slohu. Je dielom neznámeho majstra, ktorý ho vytvoril podľa cudzieho vzoru. V rokoch 1974 – 1976 

počas účinkovania brata farára 
Jána Zaťku bol oltár reštaurovaný. 
Za ten čas bol v kostole provizórny 
oltár. Reštaurovanie oltára stálo 
viac ako pol milióna korún.  
Čiernobiela fotka Mojžiša bola 
spravená pred reštauráciou oltára. 
Druhá fotka je už po reštaurácii.  
Mojžiš drží tabuľu s desiatimi 
Božími prikázaniami. Na týchto 
tabuliach je hebrejským písmom 
napísaných Desať Božích 
prikázaní. Zaujme fakt, že pokiaľ 
na jednej tabuli sú prikázania 

napísané pekným hebrejským písmom, na druhej tabuli už hebrejské písmo nie je zreteľné a pekne napísané.  

Nápis na oltári 
Na oltári je tento nápis: „Tento oltár je postavený na česť Trojjediného Boha, 
Otca, Syna i Ducha svätého a na okrasu chrámu, aby pri ňom zavrhujúc 

modlárstvo antikristovo a nešetriac 
falošnú horlivosť fanatikov bolo slovo 
Božie čistotne a zrozumiteľne ľudu čítané, 
sviatosti prisluhované, stádo božie 
žehnaním naplňované. Rok Krista 1643.“ 
Reformácia dala dôraz na to, aby slovo 
Božie bolo čistotne zvestované a sviatosti 
podľa Božieho ustanovenia sa prisluhovali 
Božiemu ľudu.   
 
Posledné kapitoly Zjavenia Jána hovoria 
o svadbe Ježiša Krista s Jeho nevestou, 

ktorou je cirkev.  Tento motív je znázornený aj na našom oltári. Obraz na 
našom oltári znázorňuje Ježiša Krista ako ženícha, ktorý podáva ruku svojej 
neveste,  cirkvi.  

Kristus je oblečený do plachty. Tento odev nám pripomína Jeho 
smrť, pretože Kristus bol po smrti zabalený do plachiet. Cirkev je 
oblečená do šiat z brokátu vyšívaného zlatom.  V dobe, kedy bol 
tento obraz namaľovaný, stáli také šaty nesmierne bohatstvo. Je 
obrovský rozdiel medzi týmito dvoma odevmi. Ten rozdiel nám 
pripomína, že 

Kristus 
schudobnel kvôli 
nám. Apoštol 
Pavol napísal: 
„Veď poznáte 
milosť nášho Pána 
Ježiša Krista, že 
hoci bol bohatý, 
schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou.“   
(2.Korintským 8:9)    
Kristus sa narodil, aby mohol On prebrať náš trest. Slovo Božie 
svedčí: „Toho Ježiša Krista, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom 



za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.( 2.Korintským 5:21)  Všetky viny a hriechy berie 
Kristus od nás a dáva nám svoju nevinu a spravodlivosť. 

 
V rohu centrálneho organu je znázornená kapela. V tom čase, kedy vznikol oltár, na Službách Božích 

nehral len organ. Vtedajší organ mal úplne inú podobu .  
 

 
Na našom oltári je za podporným stĺpom na oltári obraz apoštola Pavla, ktorý má v ruke 

Bibliu a meč. Tento obraz pripomína tento verš z Biblie: „Lebo slovo Božie je živé a mocné a je 
ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a 
špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca.“ Židom 4:12   

 
Slovo Božie je ostré, má schopnosť oddeliť láskavé pohnútky od tých sebeckých. Pri 

čítaní Božieho slova dokážeme jasne zhodnotiť aj naše pohnútky, aj naše skutky.  
 
To Slovo ako dvojsečný je meč.  / Chirurgov skalpel, čo odstráni 

nádor./ Až bolesť mizne, odrazu je preč./ A človek vstáva z nekončených 
pádov.// To Slovo na hruď mieri ako kord./ Keď sme sa dali zvábiť 
cvengom smiechu. / A pestujme nebezpečný šport, / kde zbožnosť a cnosť 
predmetom je hriechu. (Fričovský) 

 
Pán Ježiš Kristus povedal apoštolovi Petrovi: „A ja ti hovorím: Ty si 

Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 
Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude 
zviazané na nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na 
nebesiach.“ Matúš 16:18 -19   

 

Zvestovanie odpustenia hriechov v Ježišovom mene je tým 

kľúčom, ktorý dal Ježiš Petrovi. Jedine na toto odpustenie sa môžeme 

spoľahnúť pred Pánom Bohom. Jedine toto odpustenie nás dokáže rozviazať s hriechom na 

zemi a spojiť s nebesami. Reformátor Martin Luther v jednej svojej kázni vysvetľuje, kto 

vlastní kľúče: "Kľúče má celá cirkev - to sú tí, ktorí stoja na Kristovi. Celá kresťanská cirkev je 

vlastníkom kľúčov, nijaký človek, ani biskup, ani pápež. Kňaz požíva úrad a moc kľúčov vtedy, 

keď krstí, prisluhuje Večeru Pánovu, keď káže."  


