Tamar.
Gotowa na wszystko, by sprawiedliwości stało się zadość.
1. Modlitwa na rozpoczęcie: Pieśń do Ducha Świętego – Jak ożywczy Deszcz
JAK OŻYWCZY DESZCZ
Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź. E A cis H7
Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. /x2 E A cis H7
Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej. fis gis fis gis
Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. /x2 fis gis A gis / Gis
2. Fragmenty do zapoznania się
• Pismo Święte: Rdz 38, 1-30
• KKK: 1601, 1604, 1807, 2352
3. Metody aktywizacji
1. Dwie równoległe mapy myśli: jedna to skojarzenia ze słowem sprawiedliwość
ludzka, druga – sprawiedliwość boska
4. Wstęp do spotkania
1. Znaczenie imienia Tamar – palma
i. Ktoś kto jest ponad, kto radzi sobie z wiatrem, z przeciwnościami losu
ii. Płodność i owoce mimo suszy na pustyni
2. Prawo lewiratu – w tamtym czasie jeżeli kobieta owdowiała i nie miała
potomstwa z tego małżeństwa, najbliższy jego krewny (zazwyczaj brat jej
zmarłego męża) zobowiązany jest do poślubienia jej i dania tej kobiecie
potomstwa w celu przedłużenia jego imienia. Najlepiej w ogóle, żeby był to
syn, który uznawany będzie za dziecko tego zmarłego mężczyzny, a nie tego,
który faktycznie go spłodził. Robiono tak również w celach stricte
ekonomicznych – ziemia, którą posiadali miała zostać w rękach rodziny.
Owdowiałe kobiety pozostawione były same sobie i nie miały niemalże
żadnych praw w zakresie dziedziczenia majątku.
5. Co wiemy o biblijnej Tamar?
1. Kim była? Kobieta z ludu Kananejczyków
2. Historia Tamar w pigułce: zostaje wydana za mąż za Era, a następnie Onana –
synów Judy. Er nie zdążył dać jej potomstwa, Onan uciekał od stosunków z nią
wiedząc, że spłodzone dziecko nie zostałoby uznane za jego. Trzecim synem,

który miał dopełnić ówczesny zwyczaj potomstwa był Szela, jednak Juda nie
dotrzymał obietnicy. Tamar chcąc dopełnić sprawiedliwości, podstępem
dopuszcza się stosunku z Judą, który daje jej tak długo wyczekiwane
potomstwo.
6. Czego uczy nas historia Tamar?
1. Bóg stworzył kobietę silną
Drugi mąż Tamar - Onan dopuszcza się grzechu onanizmu – to właśnie od jego
imienia powstaje ta nazwa. Onan nie chce dać potomstwa Tamar, praktykuje tzw.
stosunek przerywany tylko po to, by zaspokoić swoje potrzeby seksualne bez
brania na siebie odpowiedzialności za spłodzenie potomstwa. Traktuje Tamar
przedmiotowo jako obiekt seksualny. Ona jednak nie poddaje się i nie załamuje.
Znajduje w sobie siłę, by dopiąć sprawiedliwości i zwyczaju płynącego z prawa
lewiratu.
2. Owocem miłości małżeńskiej jest potomstwo
Bóg stworzył człowieka z miłości i powołał go również do miłości. Do miłości
braterskiej, siostrzanej, do miłości w rodzinie, małżeństwie czy przyjaźni. Jak
dowiedzieliśmy się na poprzednim spotkaniu, Bóg powiedział: Bądźcie płodni i
rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną»" (Rdz 1, 28).
3. Odważna by dopełnić sprawiedliwości bez względu na okoliczności
Tamar dopuszcza się podstępu. Z jednej strony, surowym okiem można ocenić, że
jest to czyn zły, odpychający i nieczysty. Ona jednak robi to w wyższym celu.
Znajduje w sobie siłę i odwagę, by mimo przeciwności losu, mimo tego, jak
mężczyźni próbowali ukształtować jej drogę, dopełnić obowiązku wywodzącego
się z prawa lewiratu. Świadoma ryzyka nadszarpnięcia swej godności w oczach
innych ludzi, gotowa wziąć na siebie wszystkie konsekwencje robi wszystko, by
wydać na świat potomstwo, któremu da imię swojego pierwszego męża.
7. Zakończenie
Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Tamar
znalazła w sobie odwagę, by dopełnić obowiązku, jaki wynikał z jej pierwszego
małżeństwa. Została obdarzona potomstwem, o które tak bardzo zabiegała. Jej
poprzednich mężów oraz Judę spotkała kara za swoje występki.
Ufajmy Bogu i wierzmy w Jego plan. Nie ma bowiem nikogo bardziej sprawiedliwego
na ziemi niż On sam. Bądźmy więc odważni i silni!
Przecież nawet z najcięższej sytuacji życiowej może wyniknąć dobro. Wszystko zależy
od nas samych.

Na zakończenie spotkania, w ramach podsumowania pracy w grupach, proponujemy
obejrzeć ten filmik, który może być klamrą tego spotkania. Na pewno ułatwi
ostateczne zrozumienie historii biblijnej Tamar. ☺
Link do filmiku na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QJRoHqigGyo

8. Modlitwa na zakończenie – Koronka do Bożego Miłosierdzia
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