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1) JUDA SE ODDĚLUJE

Genesis 38:1 V té době se stalo, že Juda odešel od svých bratrů a uchýlil se až k 

adulamskému muži jménem Chíra.

2 Juda tam spatřil dceru kenaanského muže jménem Šúa. Vzal si ji za ženu a vešel k ní.

3 Otěhotněla a porodila syna. Juda mu dal jméno Ér.

4 Pak znovu otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Ónan.

5 A ještě znovu porodila syna a dala mu jméno Šela. Bylo to v Kezíbu, když ho porodila.

6 Pak Juda vybral pro Éra, svého prvorozeného, ženu jménem Támar.

7 Ale Judův prvorozený Ér byl zlý v Hospodinových očích a Hospodin ho usmrtil.

8 I řekl Juda Ónanovi: Vejdi k ženě svého bratra a splň vůči ní švagrovskou povinnost; vzbuď 

svému bratru potomka.

9 Ónan věděl, že ten potomek nebude patřit jemu, proto když vcházel k ženě svého bratra, 

vypouštěl semeno na zem, aby nedal potomka svému bratru.

10 To, co páchal, bylo v Hospodinových očích zlé. Proto usmrtil i jeho.

11 Juda pak řekl své snaše Támaře: Usaď se jako vdova v domě svého otce, dokud nevyroste 

můj syn Šela. Říkal si však: Aby také on nezemřel jako jeho bratři. Támar tedy šla a usadila se v 

otcovském domě.
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1) JUDA SE ODDĚLUJE

12 Uplynulo mnoho dní a Judova žena, dcera Šúova, zemřela. Když se Juda utěšil, šel se svým 

adulamským přítelem Chírou ke střihačům svých ovcí do Timny.

13 Támaře bylo oznámeno: Hle, tvůj tchán jde do Timny stříhat ovce.

14 Odložila tedy své vdovské šaty, zakryla se závojem, úplně se zahalila a posadila se u 

vstupu do Énajimu, který je na cestě do Timny. Viděla totiž, že Šela vyrostl a ona mu nebyla 

dána za ženu.

15 Juda ji spatřil a považoval ji za nevěstku, protože měla zakrytou tvář.

16 Naklonil se k ní u cesty a řekl: Pojď, chci k tobě vejít. (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.) 

Odpověděla: Co mi dáš, když ke mně vejdeš?

17 Řekl: Pošlu kůzle ze stáda. Odpověděla: Dej však zástavu, než je pošleš.

18 Řekl: Jakou zástavu ti mám dát? Odpověděla: Svůj pečetní prsten, šňůrku a hůl, kterou 

máš v ruce. Dal jí to, vešel k ní, a ona s ním otěhotněla.

19 Pak vstala, odešla, odložila závoj a oblékla si vdovské šaty.

20 Juda pak poslal svého adulamského přítele s kůzletem, aby vzal od té ženy zástavu, ale 

nenašel ji.
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1) JUDA SE ODDĚLUJE

21 Vyptával se mužů v tom místě: Kde je ta chrámová nevěstka, která byla v Énajimu u cesty? 

Odpovídali: Žádná chrámová nevěstka tu nebyla.

22 Vrátil se k Judovi a řekl: Nenašel jsem ji. Také muži v tom místě říkali, že tam žádná 

chrámová nevěstka nebyla.

23 Juda řekl: Ať si to vezme; jen abychom nebyli v pohrdání. Vždyť jsem jí to kůzle poslal, ale 

tys ji nenašel.

24 Asi po třech měsících bylo Judovi oznámeno: Tvá snacha Támar se dopustila smilstva, a 

hle, také je ze smilstva těhotná. Juda odpověděl: Vyveďte ji, ať je upálena.

25 Když ji vyváděli, vzkázala svému tchánovi: Jsem těhotná s mužem, kterému patří tyto věci. 

A pokračovala: Prozkoumej, prosím, komu patří tento pečetní prsten, šňůrka a tato hůl.

26 Juda to prozkoumal a řekl: Je spravedlivější než já, neboť jsem ji nedal svému synu Šelovi. A 

už ji znovu nepoznal. 27 Když nastal čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. 28 Stalo 

se, když rodila, že jedno vystrčilo ruku. Porodní bába vzala karmínový provázek, přivázala mu 

ho na ruku a řekla: Toto vyjde první. 29 Avšak když vtáhl ruku zpět, hle, vyšel jeho bratr. Řekla: 

Jakou trhlinu jsi pro sebe protrhl? I dali mu jméno Peres.

30 Potom vyšel jeho bratr, který měl na ruce karmínový provázek. Jemu dali jméno Zerach.
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2) ODEŠEL OD BRATRŮ

Genesis 38:1 V té době se stalo, že Juda odešel od svých bratrů a uchýlil se až k adulamskému

muži jménem Chíra.

To byla vážná věc – odejít znamenalo opustit společenství, svého otce a také Boha. Přijal 

pohanský způsob života, pohanku za svou ženu, on to byl, kdo navrhl prodat Josefa.

Apoštol Pavel odešel také od svých bratří a šel zakládat sbory, ale to mu jasně Pán řekl a 

potvrdil skrze mnoho lidí. Juda odešel zcela svévolně, Pán mu to neřekl.

1.Kor.5:4 …. Až se shromáždíte ….. 5 vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl 

být zachráněn v den Páně.

Matouš 7:13 „Vejděte těsnou branou, protože široká je brána 

a prostorná cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, 

kteří jí vcházejí.
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2) ODEŠEL OD BRATRŮ

Co to znamenalo – vydat ho Satanu?

Takový člověk nemohl být ve společenství křesťanů – neměl tedy ochranu před satanem, 

mohl upadnout do mnoha falešných učení a nedobrých věcí. Další ochranou je autorita –

poddávám se autoritě a tím i Bohu.

Mnozí dnes jsou sami sobě autoritou – nejsou ochotni být poddáni autoritě a poslouchat 

svou autoritu. V dnešní době je mnoho křesťanů, kteří nechodí do žádné církve, říkají, že 

nepotřebují žádnou církev, že žijí s Pánem.

Takže důsledkem oddělení od společenství je duchovní zmatek, chybějící duchovní 

rozlišení, satan nás pak může snadněji dostat tam, kde nás chce mít.

Proto jsme jasně viděli, že poté, co jsme prožili, že máme založit nové společenství, jsme 

hledali ke komu se připojit, aby nás satan nemohl vést do jeho léček.
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2) ODEŠEL OD BRATRŮ

Juda se tedy odděluje od společenství – neznáme důvody, mohlo to být nemorálností 

Rúbena, Šimeona a Léviho, mohl se také cítit provinile v tom, co udělal Josefovi, ale možná ho 

zaujala dcera muže jménem Šúa, tato žena se jmenovala Bat-Šúa, což znamená dcera Šúa.

Důsledky tohoto oddělení byly velmi těžké:

- Viděl nemorálnost svých synů (nejspíše důsledek výchovy jeho manželky a vlastních selhání)

- Viděl smrt dvou svých synů

- Zemřela mu manželka 

- Zůstal mu jen jeden malý syn Šela

- Sám se choval také nespravedlivě vůči Támar, šel k nevěstce

Oddělování se od společenství může mít velmi špatné následky.

Židům 12:14 Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána.
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3) SYNOVÉ JUDY

Během krátké doby, co odešel od Izraelců se 

mu narodili tři synové:

- Ér = strážce, jeho žena Támar = palma, 

vzpřímená

- Ónan = nespravedlnost, neřest, nepravost 

nebo rázný, energický, prudký

- Šela = modlitba, modlitebník, prosperita

Juda se oddělil od Izraelců ve věku 21 let, když 

mu bylo více jak 43 let, tak je již zpět mezi 

Izraelci, takže tento příběh Juda prožívá 

během cca dvaceti dvou let.

Zmiňované místo Kezíb byl pravděpodobně 

Achzib, zmiňovaný v Jozue 15:44.
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4) NEVĚSTA PRO SYNA

Kulturní tradice byla taková, že otec vybral pro svého 

syna nevěstu, většinou to bylo tak, že synovi se nějaká 

dívka líbila, projednal to se svým otcem a ten šel za 

otcem ženy dojednat svatbu.

Juda ale nenechal otce Jákoba, aby mu ženu vybral, 

nicméně svému synovi nevěstu vybral, z toho je jasně 

vidět, že to byla svévole ze strany Judy – neposlouchal 

svého otce, dělal si, co chtěl.

6 Pak Juda vybral pro Éra, svého prvorozeného, ženu 

jménem Támar. 

To je často u náboženských lidí – druhým říkají, jak mají 

žít, ale sami se tím neřídí (pokrytectví, dvojí metr).
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Támar, 

biblická ilustrace



5) ZLÝ V BOŽÍCH OČÍCH

7 Ale Judův prvorozený Ér byl zlý v Hospodinových očích a 

Hospodin ho usmrtil. …. 10 To, co páchal, bylo v Hospodinových 

očích zlé. Proto usmrtil i jeho.

Neznáme přesně, co Ér dělal, nicméně to muselo být opravdu 

velmi špatné, když ho Bůh zabil.

Sodomu Bůh také zničil, pro její nemorálnost, zde to mohlo být 

něco podobného – stejná úroveň nemorálnosti.

Ónan mu byl podobný, nechtěl dát Támar potomka, 1. potomek 

totiž náležel jeho bratru, takže by tento syn dědil větší majetek 

než další synové.

Zdá se, že Onan se více zajímal o dědictví pro sebe, než o jeho 

bratrovu rodinu - odhaluje bezbožnost Éra a Ónana.
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Támar, 

biblická ilustrace



6) TÁMAR

Vše, v čem Támar byla, nemohla ovlivnit. To že bude ženou Éra, domluvil její otec s Judou, to 

že dostala Ónana, byla shoda okolností, které také nemohla ovlivnit.

11 Juda pak řekl své snaše Támaře: Usaď se jako vdova v domě svého otce, dokud nevyroste 

můj syn Šela. Říkal si však: Aby také on nezemřel jako jeho bratři. Támar tedy šla a usadila se v 

otcovském domě.
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Opuštěnost Támar, 

James Tissot

Pohledem naší kultury to bylo dobré 

rozhodnutí, rodiče se o tebe postarají, ale 

z jejich pohledu to byla velká potupa. 

Juda ji přijal do rodiny a tím se o ní měl 

starat, ne se jí zbavit.

Jaký měl důvod – Támar je nějaká 

prokletá – Šela ji bude mít za ženu a také 

umře.



6) TÁMAR

Důvod, proč umřeli 2 synové byl, že 

byli velmi zlí, dělali hrozné věci, 

dopadl na ně Boží soud, ale Támar

to dávali za vinu.

- Trpěla v prvním manželství

- Trpěla v druhém manželství

- Zažila nespravedlnost od svého 

tchána, měl se o ni postarat a 

nepostaral

- Zažila potupu, že se musela vrátit k 

rodičům

- Trpěla, protože neměla děti a 

neměla ani žádné vyhlídky
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James Tissot, Juda a Támar



7) ZOUFALÝ PLÁN

14 Odložila tedy své vdovské šaty, zakryla se 

závojem, úplně se zahalila a posadila se u vstupu 

do Énajimu, který je na cestě do Timny. Viděla 

totiž, že Šela vyrostl a ona mu nebyla dána za 

ženu.

Pokud synové umřeli, tak Juda měl stále 

povinnost se o ní postarat a pokud jí nemohl dát 

dalšímu synovi, měl jí přijmou za svojí manželku.

Takže na to měla právo, Juda měl něco dělat v 

její prospěch.

Neudělal ale nic a tak se po mnohých dnech 

rozhodla k tomuto zvláštnímu činu.
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Tintoretto (Jacopo Comin), 

Juda a Támar, 1590



7) ZOUFALÝ PLÁN

Udělala ze sebe kněžku nejspíše bohyně Ašery

- Měla závoj, takže ji nepoznal (na mnohých 

obrazech je bez závoje)

- Úplně se zahalila jako chrámová nevěstka

- Věděla, že po této cestě Juda půjde

Např. kněžky chrámu bohyně Ištar (Aštarot) –

seděly před chrámem, muž si vybíral a pak do 

klína jedné dívky vhodil minci, dívka nesměla 

odmítnout. Sexem pak uctívali tuto bohyni, 

někdy i veřejně před očima ostatních.

Později i provdané ženy šly do chrámu dělat tyto 

kněžky, třeba jen na jeden den, populárnost 

toho byla naprostá anonymita, nezávaznost.
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Lucas Gassel (1490-1568), Juda a 

Támar



8) JUDOVO CHOVÁNÍ

Aby Támar mohla být chrámovou nevěstkou, 

tak se musela zahalit do pláště se znaky určité 

bohyně – nejspíše Aštary.

- Juda tedy přijetím této nevěstky přijal i to, že 

tím bude uctívána i tato bohyně !!!

- Juda nemá problém jít k prostitutce 

(podobně jako Samson v knize Soudců) –

rozhodně si k nešel prohlížet sbírku motýlů.

- Jediné, co ho zajímá, je, aby nezůstal nic 

dlužen

- Tím, že nemá připravenou odměnu, je vidět, 

že to nebylo naplánované

Támar dost riskovala, kdyby jí tam viděl jiný muž 

a zaplatil by jí, musela by s ním jít.

38-8/9
Marc Chagall, 

Támar, Judova snacha 1960



9) JUDŮV SOUD

24 Asi po třech měsících bylo Judovi

oznámeno: Tvá snacha Támar se dopustila 

smilstva, a hle, také je ze smilstva těhotná. Juda 

odpověděl: Vyveďte ji, ať je upálena.

- Celou dobu nijak nejednal v její prospěch, ale 

teď okamžitě jedná, neptá se jí s kým, jedná 

bez slitování

- Támar už skoro upálili, pomoc přišla na 

poslední chvíli

- Téměř všichni máme sklon být velmi přísní k 

hříchům druhých, ale omlouvat si svoje vlastní 

selhání.
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Emile Jean Horace Vernet (1789-

1863), Juda a Támar



9) JUDŮV SOUD

25 Když ji vyváděli, vzkázala svému tchánovi: Jsem 

těhotná s mužem, kterému patří tyto věci. A 

pokračovala: Prozkoumej, prosím, komu patří tento 

pečetní prsten, šňůrka a tato hůl.

26 Juda to prozkoumal a řekl: Je spravedlivější než já, 

neboť jsem ji nedal svému synu Šelovi.

Juda činí pokání, hned pochopil, o co jde, že neudělal 

to, co měl. Po této zkušenosti se vrátil ke své rodině a 

také k Bohu.

Římanům 14:12 Každý z nás tedy sám za sebe vydá 

počet Bohu. 13 Nesuďme už tedy jeden druhého, ale 

raději posuďte, jak si počínat, abyste nekladli bratru do 

cesty kámen úrazu nebo svod.
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Frans Floris starší (1517-1570), 

Támar a Juda


