
PAMĚTNÍ OLTÁŘ
Gn 12,1-9

V Bibli se často setkáváme s fenoménem oltářů. Jistě to nebyl prvek významný pouze pro lid lzraele.  Asi všechny
náboženské kultury starověku budovaly oltáře svým bohům. Stávaly se mísqr setkání s bohy. Na oltáři se obětovaly
oběti, přinášely dary,  lidé zde vzývali svá božstva.  Byl to jakýsi „kontaktní bod" země s nebem,  styčný bod, kanál

propojující říši lidí s božským světem. 0ltáře měly ve starých dobách podobu dosti obyčejnou -kus balvanu, nebo
jednoduchý hliněný oltář. V pozdějších dobách nabývaly oltáře i na rozměrech a uměleckém zpracování.

1. 0ltář a praotcové
Také lidé biblických příběhů záhy pocítili potřebu stavět oltáře Hospodinu. První, o kom Bible píše, že postavil oltář
Hospodinu, byl Noe. Učinil tak po potopě světa, když vyšel z archy. Dále čteme, že v praxi stavění oltářů pokračovali

praotcové izraelského národa -Abraham, Izák a Jákob. Všímáme si u toho jednoho nápadného rysu. 0ltáře stavěli
na místě, kde prožili nějakou silnou zkušenost s Bohem. Noe po záchraně před potopou, Abraham po příchodu do
zasli'bené  země,  poté,  co k němu Hospodin promluvil:  „ r#fo zemz. c7óm n;e'7#2/ pofomsn;at " (Gn  12,7).  Dále máme

příběh, kdy se Abraham rozešel se svým synovcem Lotem a pro dobro v rodině mu přenechal výhodnější pastviny.
Tehdy  znovu  Abraham  uslyšel  od  Boha ujištění,  že jeho  a jeho  potomstva bude jednou  celá  země.  Také  tehdy
Abraham postavil Bohu oltář (Gn 13,18). Zajímavý a výmluvný je také příběh Abrahamova syna lzáka. Izák hloubil
studny, aby mohl napojit svůj lid a svá stáda. Ale nepřátelé muje vždy zlomyslně zasypávali nebo si je přivlastňovali.
Nesnesli ho ve svém sousedství, protože viděli, že Bůhje s ním a žehná mu. Byla v tom závist, nepřejícnost a strach.
Tak lzák táhl dál a vše se opakovalo. Až došel tak daleko, kde už sousedům zjevně nevadil. A po těchto peripetiích
Vc;terrre ..,, Tu noc  se  lzďkovi ukázal Hospodin a pravil:  'Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj  se, jsem s tebou.

Požehnám ti  a rozmnožím tvé potomstvo lcvůlí AbrahamcJvi,  svému služebníku'.  Izák tam vybudoval oltář  a vzýval
fJosf7ocýz.77ovo/.77€É7'7m " (Gn 26,24-25). Zvláštní moment nacházíme také v příběhu lzákova syna Jákoba. Jákob prošel
mnoha životními těžkostmi, z nichž valnou část si zavinil vlastním přičiněním. Ale Bůh ho neopustil a provedl ho
všemi  klikatými  zákoutími.  A  po  všech těch  peripetiích  dostal  od Hospodina příkaz:  „ ys/czň  cz  i;);§fzťp  do  Béf-€/#,
usaď se tam a udělej tam oltář Bohu, který se ti ukázal, když jsi prchal před svým bratrem Ezauem  ... Tam vybudoval
oltář  a vzýval ri,a tom místě  Boha Bét-elu, neboť se mu tam zjevil sám Bůh, když prchal před svým bratrem"  (Gn
3 5' 1.7).

2. Pamětní význam oltáře
Všichni tedy stavěli oltáře pod vlivem silného zážitku setkání s Bohem, kdy něco mimořádného prožili nebo když
k nim  nějak  zásadně  Pán  Bůh  promluvil.  0ltáře  tedy  byly  vyjádřením  silného  prožitku  Boží  blízkosti  a Božího
oslovení. Jistěže Pán Bůhje vedl a dávaljim zkušenosti a mluvil k nim různým způsobem. Ale byly také chvíle, kdy

prožili něco ve svém životě zlomového. Kdy se jich Bůh dotkl mimořádným způsobem. A nemohli to jen tak přejít.
Proto postavili oltář a s vděčností tam vzývali Hospodinovo jméno. 0ltáře tu kromě rozměru obětního a děkovného
nabývaly i silného rozměru pa!mevf#i'%o. Prožili jsme něco, co stojí za pamatování. A jelikož byli kočovníky a hodně
se stády putovali, kdykoli se vrátili na to místo, uviděli oltář a mohli si připomenout -tady na tomto místě tehdy a
tehdy jsme s Bohem prožil významnou zkušenost, zde ke mně Pán Bůh promluvil. Možná pak dlouho takto silnou
zkušenost neprožili. Život možná běžel ve svých kolejíchjako když potok poklidně běží korytem. Ale oltářjim znovu

připomínal, co velkého s Bohem prožili. Bylo to pro ně povzbuzením. Povzbuzovalo tojejich víru. Myslím, že i my
máme taková místa v životě, na která podobně vzpomínáme. Sice u toho nestavíme oltář, ale vzpomínáme na chvíle,
které i pro naši víru měly nějak zásadní význam. Asi nejdůležitějším milníkem na cestě víry je pro nás doba, kdy

jsme uvěřili v Pána Ježíše a vydali mu svůj  život. U někoho je to po2volný, přechod u jiného jasný předěl, kdy si
pamatuje i přesné datum svého „uvěření". Ale jistě nejen počátky víry, ale i jiné životní situace si můžeme v paměti
nést jako zvláště významné pro svůj duchovní život, zpravidla, když jsme překonávali nějakou krizi nebo prožívali
naopak zázrak, nečekanou radost. To jsou věci, na které stojí za to vzpomínat. Praotcům za tím účelem sloužil oltář.
My si možná píšeme deník nebo paměti nebo prostě ,jen" vzpomínáme. Člověkjistě nevyžije pouze z mimořádných
a  zlomových  událostí.  Ty  se  nedějí  tak  často.  Kdyby  byl  každý  den  našeho  života  „zlomový",  asi  bychom  to
nevydrželi. Zlomóvých událostí nebývá v životě mnoho. Mnohem více času v životě patří „běžnému životu", kdy se
jakoby „nic neděje", kdy chodíme každý den do školy, do práce a věnujeme se všedním povimostem. Myslím, že
ani v životech oněch biblických patriarchů to nebylo jiné.  Sice čteme o nich samé zajímavé příběhy,  až to na nás

působí dojmem, že zlomové události prožívali takřka každý den a na každém rohu. Ale ty příběhy jsou zhuštěné, jsou
většinou vybrány a popisovány epizody nějak významné pro tu či onu postavu. Je to stejné, jako když se díváme na
životopisný film nějaké známé osobnosti. Většinou se v nich připomínají ty „důležité" události významné pro danou



osobu. Popisovat jejich každodenní život by bylo zdlouhavé a nezáživné. I bibličtí hrdinové určitě prožívali mnoho
a mnoho běžných dní, kdy se nic zvláštního nedělo. Ale pakjsou zde události zlomové, tak silné, že najejich památku,
a předevši'm k uctění Boha postavili oltář.

3. 0ltář kříže
Když lzraele přestal být kočovným národem a usadil se ve své zemi, byl časem zbudován chrám a oltář v Jeruzalémě.
0ltář,   který   byl   v dobách  praotců   spíše   spontánním  vyjádření  přemožení  Bohem,   dostává  v dobách   chrámu
„institucionální" podobu. Je jeden oltář, ke kterému se schází celý lzrael.  Soukromé oltáře jsou zakázány.  Mělo to
svůj  důvod,  Izrael,  rozdrobený  ve  dvanáct  kmenů,  bojoval  s vnitřní  nejednotou.  Centrální  svatyně  s centrálním
oltářem  podporovala  vědomí jednoty  lidu  a jejich  víry.  0ltář  v Jeruzalémě  byl  také jediný  dnes  bychom  řekli
legitimní,  autorizovaný.  V lzraeli  se  pod  vlivem  pohanství  postupně  objevovaly  i  oltáře  a  svatyňky  pochybného

původu  a  praxe.  V Jeruzalémě  byl jediný  „autorizovaný"  oltář  Hospodinův.  Díky  této  centralizaci  ztratil  oltář
v Jeruzalémě poněkud svůj spontánní charakter. Přinášely se předepsané oběti v předepsané dny, svátky. Přece i zde
však zůstal prostor pro reflexi osobního příběhu víry. Izraelité mohli přinášet oběti a dary Bohu také spontánně jako
vyjádření  svého  osobního  vztahu  kBohu.  A  lze  předpokládat  že  se  tak jako  v dobách  praotců  dělo  zejména
v situacích, kdy lidé prožívali něco 2wláště silného a přelomového ve svém životě. Pokud chtěli vyjádřit vděčnost
Bohu, mohli tak učinit opět u oltáře, pouze k němu museli vykonat pouť do Jeruzaléma.

01tář  tedy  od  počátku  sehrával  v duchovním  životě  božího  lidu  lzraele  důležitou  roli.  Možná  nás  proto

překvapí, že při popisu církve v Novém zákoně neslyšíme o oltáři takřka ani slovo. Kam se oltář prvním křesťanům
vytratil? Nevytratil  se, pouze změnil  svůj  charakter a podobu.  Většina zmínek o  oltáři v NZ  se  pořád týká oltáře
v jeruzalémském chrámu. Je jen jedno místo v celém NZ, které upozorňuje na proměnu, ke které ve vnímání oltáře
došlo u těch, kdo uvěřili v Pána Ježíše Krista. Je to jediné místo v NZ, ale je velmi významné. Nacházíme ho v listu
Žiďům  \3,LO..  „Máme  oltář,  z  něhož  nemaůí právo jíst  ti,  kdo přinášejí  oběti ve  stánku. "  ALrLo, by\ m stď]e  o+láři
v Jeruzalémě, z jehož obětí mohlijíst ti, kdo oběti přinášeli spolu s kněžími. Ale pak tu slyšímeještě ojiném o novém
oltáři. Tím novým oltářem není nic jiného než kříž Pána Ježíše Krista, než Kristus sám, který se pro nás obětoval. A

podíl na tomto novém oltáři majíjen ti, kdo v Pána Ježíše uvěřili. Jen ti, kteří poznali, že se k nim Pán Bůh v Ježíši
přiblížil  a  sklonil,  že  je  uchopil  a  pozvedl  k sobě.   Mnozí  z institucionálního  chrámu,  kteří  sloužili  u  oltáře
v Jeruzalémě, to nepochopili a nepřijali. Kristus skončil venku za branou, na popravišti. Zavržen od vlastního národa,
vypuzen ven, mimo za brány. Ale on se stal tou obětí a tím oltářem, který smiřuje Boha s člověkem, nebe se zemí.
Když Kristus umíral, začínaly zrovna Velikonoce, kdy se zabíjel velikonoční beránek. V Jeruzalémě, v chrámu a u
oltáře bylo živo.  Ale to podstatné se odehrálo už mimo, vedle Jeruzaléma, vedle chrámu, vedle jeho oltáře. Kristus
se stal Beránkem, který snímá hřích světa, všech nás, všech lidí.

A tak můžeme číst: „ A4ó77% o/fcír. ", ale jiný, nový. Je jím Kristus ukřižovaný. Kdyžjsme si přibližovali, jaký
vztah k oltářům měli praotcové lzraele (Abraham, Izák,  Jákob), všímali jsme  si, jak dávali  oltářům krom jiného  i
výrazně  pcz777G'f72z'  v);z;€czm.  Na  památku  Božím  skutkům,   které  ve   svém  životě  prožili.   Ale  ten  největší  oltář

připomínající Boží jednání, nám zbudoval a zanechal sám Bůh. Tím oltářem, který postavil sám Bůh k naší záchraně
a smíření je Kristův kříž. Kdykoliv praotcové putovali kolem oltářů, které postavili, připomněli si, co všechno pro ně
Bůh učinil a kým pro ně Pán Bůh je. Někdy dokonce oltářům dávali jména. Jména, která nějak vyjadřovala, co při
jeho stavění prožívali. Např. Jákob nazval po návratu do země zaslíbené jeden z oltářů É//.G Bz3% Jzrczé?/#v (Gn 33 ,20).
Krátké vyznáni' víry -kdo je jeho Bohem. Také Mojžíš vybudoval Bohu oltář (po vítězství nad nepřáteli) a dal mu

jméno f7ospoc7z.77 /'e  77!ó ko7.oc/Á€v (Ex  17,15).  Opět vyznání,  kým pro  něj  Bůh je.  Nikdy to  nebyla vyznání  nějak
naučená nebo teoretická. Vycházela z toho, co skutečně osobně prožili ajak Boha poznávali. Také kříž Pána Ježíše

je trvalým připomenutím toho,  co pro nás Bůh učinil a kým pro nás je.  Stále se k tomuto „oltáři" vracíme  a stále
znovu si připomínáme příběh spásy skrze Kristovo utrpení, sinrt a vzkříšení. A stále znovu zde můžeme spočinout,
vzpomenout a znovu prožít, jak bytostně a hluboce se nás tento přiběh týká. Jak tento příběh, odehrávající se kdysi
dávno, přináši' naději i mě dnes. Ijá se v něm mohu potkat s Bohem, s jeho odpuštěním a láskou. Ten oltář, na kterém
smířil Bůh se sebou hříšný svět a hříšného člověka, tu stále ještě je. Lidstvo kolem něj  chodí již 2000 let. Také ty a

já při něm můžeme prožít Boží navštívení.

Sbor CB Praha 3, neděle  15.4.2018 se slavením sv. Večeře Páně, M. Žemlička


