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Byla jsem zneužita… 
 
2. Samuelova 13:1-22 
 
Potom se přihodilo toto: Davidův syn Abšalóm měl krásnou sestru jménem Támar. Do ní se zamiloval Davidův syn 
Amnón. Amnón se tak soužil, že až pro svou sestru Támaru onemocněl; byla to panna a Amnónovi připadalo nemožné 
něco si s ní začít. Amnón však měl přítele jménem Jónadaba, syna Davidova bratra Šimey. Jónadab byl muž velmi 
protřelý. Ten se ho zeptal: „Proč tak den ode dne chřadneš, královský synu? Nepovíš mi to?“ Amnón mu odvětil: „Miluji 
Támaru, sestru svého bratra Abšalóma.“ Jónadab mu poradil: „Ulehni na lůžko a předstírej nemoc. Tvůj otec se na tebe 
přijde podívat a ty mu řekneš: ‚Nechť přijde prosím má sestra Támar a posilní mě jídlem. Ale ať dělá ten posilující 
pokrm před mýma očima, abych se mohl dívat a jíst z jejích rukou.‘“ Amnón tedy ulehl a předstíral nemoc. Král se na 
něho přišel podívat. Amnón králi řekl: „Nechť přijde prosím má sestra Támar a udělá před mýma očima dvě srdíčka, 
abych se z její ruky posilnil.“ David poslal k Támaře do domu vzkaz: „Jdi prosím do domu svého bratra Amnóna a udělej 
mu posilující pokrm.“ 
Támar tedy šla do domu svého bratra Amnóna. On ležel. Vzala těsto, uhnětla je a před jeho očima udělala srdíčka a 
připravila je. Pak vzala pánev a vyklopila je před něho, ale on odmítal jíst. Poručil: „Ať jdou všichni pryč!“ Všichni tedy 
šli pryč. Pak řekl Amnón Támaře: „Přines ten posilující pokrm do pokojíka a já se posilním z tvé ruky.“ Támar vzala 
srdíčka, která udělala, a přinesla je do pokojíka svému bratru Amnónovi. Když k němu však přistoupila, aby mu dala 
jíst, uchopil ji a řekl jí: „Pojď, spi se mnou, má sestro!“ Odvětila mu: „Ne, můj bratře, neponižuj mne! To se v Izraeli 
přece nedělá! Nedopouštěj se té hanebnosti! Kam bych se poděla se svou potupou? A ty budeš v Izraeli jako nějaký 
hanebný bloud. Promluv nyní s králem, on mě tobě neodepře.“ On však na to nedal a neposlechl; zmocnil se jí, ponížil 
ji a spal s ní.  
Pak ji však Amnón začal převelice nenávidět. Nenávist, kterou k ní pociťoval, byla větší než láska, kterou ji miloval. 
Amnón jí poručil: „Ihned odejdi!“Řekla mu: „Nemám proč. To, že mě vyháníš, je mnohem větší zlo než předešlé, jehož 
ses na mně dopustil.“ Ale on ji nechtěl slyšet. Zavolal mládence, který mu posluhoval, a poručil: „Ať ji hned ode mne 
vyvedou! A zavři za ní dveře.“ Měla na sobě pestře tkanou suknici; takové řízy totiž oblékaly královské dcery panny. 
Jeho sluha ji tedy vyvedl a zavřel za ní dveře. Támar si posypala hlavu prachem a roztrhla pestře tkanou suknici, kterou 
měla na sobě, položila si ruku na hlavu a odcházela s úpěnlivým nářkem. Její bratr Abšalóm se jí zeptal: „Nebyl s tebou 
tvůj bratříček Amnón? Ale teď, má sestro, mlč. Je to tvůj bratr, nepřipouštěj si to k srdci.“ Zneuctěná Támar se usídlila 
v domě svého bratra Abšalóma. 
Když král David uslyšel o všech těchto věcech, velice vzplanul. Abšalóm už nepromluvil s Amnónem ani v dobrém ani 
ve zlém. Abšalóm totiž Amnóna nenáviděl, protože ponížil jeho sestru Támaru. Po dvou letech se přihodilo…. 
 

1) JAKÉ POSTAVY V PŘÍBĚHU VYSTUPUJÍ A JAKÉ SPOLU MAJÍ VZTAHY?  

 

 

 

2) ZKUSTE SE VŽÍT DO TÁMAR, CO PROŽÍVALA V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PŘÍBĚHU?  

 

 

 

3) CO VE VÁS TENTO PŘÍBĚH VYVOLÁVÁ? 
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4) CO SI TÁMAR ODNÁŠÍ JAKO POSELSTVÍ Z CHOVÁNÍ JEJÍCH BRATŘÍ AMNÓNA A ABŠALÓMA A OTCE DAVIDA?  

 

 

 

 

 

 

 

  

5) PROČ MYSLÍTE, ŽE JE TENTO PŘÍBĚH V BIBLI?  

 


