
Miriam – om en Gud som behöver oss var och en! 
 

2 Mos 2:7-8, 2 mos 15:20-21, 4 Mos 12:1, 1 Krön 6:3, Mika 6:4 

 

4 draman om Mirjam 

 
Drama 1: 

Mirjam kommer springande och är strålande glad för att hon räddat Mose och ordnat så att 

han får bo hemma hos dom! 

 

Fattar ni!! Jag har fixat så att lille Mose får bo kvar hos oss!! Mamma var tvungen att lägga 

honom i en liten korg i vassen, för soldaterna gick hem till alla israeliter för att döda alla små 

pojkar. Vi gömde honom i flera månader, men till slut vågade vi inte ha kvar honom hemma. 

Så mamma gjorde i ordning en liten korg, gav honom mat så han somnade, och la honom i 

korgen. Vi gick ner till floden och la korgen i vassen så att den inte skulle flyta iväg. Mamma 

bad mej stanna kvar och vakta lillebror. Jag satte mej en bit därifrån och väntade. Jag satt 

och funderade på vad jag skulle göra om han började gråta … vet ni, då kom en av 

prinsessorna från Faraos slott!! En av prinsessorna! Bara det var häftigt. Hon var så vacker. 

Men så såg hon korgen och gick fram till den. Jag kände hur det knöt ihop sej i magen. Vad 

skulle jag göra nu?? Jag kunde ju inte springa fram och säga att det var min bror, då skulle 

hon ju kalla på soldater och döda honom! Hon kikade ner i korgen, och så ropade hon på 

sina hovdamer: ”Kom får ni se!! Jag har hittat en bebis!!! En alldeles riktig livslevande 

bebis!! Och han är såå söt! Honom vill jag ha!” Oj, hjälp tänkte jag, ska hon ta min lillebror. 

Men då kom jag på något. Bebisar behöver mat. En prinsessa har ingen mat om hon inte fått 

egna barn än. Prinsessan skulle behöva en amma till bebisen, en mamma med mjölk i brösten 

som kunde mata bebisen. Och jag kände en mamma med mjölk i brösten! Så jag samlade allt 

mod jag hade, men fy vad benen skakade. Och så gick jag fram till prinsessan och sa: Jag 

hörde att du hittat en bebis … jag känner en kvinna som skulle kunna amma barnet. Vill du 

att jag hämtar henne? Prinsessan tittade förvånad på mej, men sen sa hon: Men det är ju helt 

fantastiskt? Hämta henne fort!! 

 

Summarum: Vilken fantastisk grej du gjorde Mirjam!! 

 

Drama 2: 

Mose har kommit tillbaka! Mirjam är fascinerad, men också orolig.  

 

Vad är det han säger?? Hur ska han klara det här? Min lillebror. På ett sätt är jag stolt över 

honom. Fast samtidigt lite arg. Han har varit borta i 40 år. 40 år!! Och nu kommer han 

tillbaka och tror att han är nån! Här har jag tagit hand om familjen, mamma och pappa, min 

egen familj, Arons familj, jag har tagit ansvar och fått en ledarposition bland kvinnorna, jag 

är respekterad, människor lyssnar på mej, säger att jag är klok, att jag är en profetissa. Men 

så kommer han. Från ingenstans. Jag är så glad. Så glad att han är tillbaka. Men så arg. För 

han får alla att lyssna på honom! Och göra som han säger. Och han tror att han är någon. 

Och så tar han Aron med sej vart han går. Men jag då?? Vad är min roll nu? Vem lyssnar på 

mej? 

 

Summarum: Du behövs också Mirjam!! 

 

Drama 3: 



Vi tog oss över Röda Havet! Jag är sååå glad!! Sjung och dansa med mej! 

”Sjung till Herrens ära, stor är hans höghet och makt. 

Höst och vagnskämpe vräkte han i havet.” 

 

Herren är stor, Herren är stor. 

Han flyttade vattnet, så vi kunde räddas 

Herren är stor, Herren är stor, därför vill vi sjunga. 

 

Summarum: Wow, vilken Gud! Vi gläds och dansar med dej Mirjam!! 

 

Drama 4 om Miriam 

Jag blir så less. Så avundsjuk.  

Mose tror att Gud talar bara till honom. Men han kan väl tala till oss också! 

Så där gick jag och tänkte, och sa dumma saker till Mose. Fast jag tycker så mycket om 

honom. Det är ju tack vare mej han lever och kan göra allt detta!! Jag tycker så mycket om 

honom, och ändå var jag så arg på honom. Jag ville vara som honom. Höra Gud som han 

gjorde. Bli respekterad som han blev? 

 

Vet ni vad som hände då?? Gud började prata!! 

Gud sa: ”Mose, Aron och Mirjam, gå till uppenbarelsetältet alla tre” 

”Aron och Mirjam, kom hit”. ”Ni ska inte vara arga på Mose. Till andra profeter talar jag i 

drömmar och syner. Men till Mose talar jag direkt, öga mot öga, inte i gåtor. Han har fått se 

mej. Och ni ska inte vara arga på honom för det.” 

 

Och när Gud slutat tala upptäckte jag att jag fått sår på hela kroppen. Då blev jag rädd. Och 

Aron blev rädd. Men Mose ropade till Gud: ”Gör henne frisk igen”. ”Ja”, sa Gud, ”jag ska 

göra henne frisk igen, men hon får vänta i sju dagar, i sju dagar får hon vänta utanför 

lägret.” 

 

Så jag väntade. Och ångrade mej att jag varit så avundsjuk och sagt så dumma saker till 

Mose. Och efter sju dagar var såren borta, och jag kunde gå in i lägret till de andra igen!! 

 

Vet ni, jag tror att jag under mitt liv lärt mej en del. Jag tror att jag upptäckt att Gud behöver 

mej, precis som jag är. Mose hade inte levt om inte jag fanns. Han hade inte vetat att han var 

israelit om inte jag funnits och såg till att han fick vara kvar hos oss. Han hade inte kunnat 

rädda oss från slaveriet. När han var borta var jag en av ledarna för folket, speciellt för 

kvinnorna. Dom behövde mej. Jag hörde ofta Guds röst, inte så där som Mose, men jag fick 

tankar om vad Gud ville säga till folket och sa det. Jag har alltid haft en glädje inom mej som 

smittat. Som blev alldeles ofantligt stor när Gud tog oss genom Röda Havet – då ledde jag 

alla kvinnorna i sång och dans! Jag har många gåvor. Inte samma som Mose. Inte samma 

som Aron. Men Gud har gett mej gåvor som jag fått använda till glädje för andra. Jag ser det 

nu. Och jag är glad för det. 

 

 

TANKAR: 

 

Miriam hade gåvor – vilka gåvor har du? 

 

Det är så lätt att bli avundsjuk på andra. Händer det att du blir det? Tänk vad avundsjuka kan 

ta bort glädjen! När Miriam blev avundsjuk blev hon dum mot Mose, och sa dumma saker till 



honom. Hur kan vi se våra egna gåvor och vara glada för dom? Hur kan vi se andras gåvor 

och vara glada för de gåvor de har, och uppmuntra dom? 

 

Mose, Aron och Mirjam var syskon och ledare – och de hade väldigt olika gåvor. De behövde 

varandra. Vi är också syskon. Vi är också olika. Vi behöver också varandra. Hur kan vi bli ett 

team som jobbar tillsammans? Gud ger oss olika gåvor. Och olika mycket gåvor.  

 

 

Mirjam klagade – då blev Gud ledsen. Om du ger bort en gåva och den som får den klagar, då 

blir man ledsen. Gud har med glädje gett oss olika gåvor, och vill att vi i glädje tar emot dom 

och använder dom! Om jag längtar efter de gåvor som andra har, så tar det mitt fokus bort 

från de gåvor som Gud faktiskt gett mej.  

 

Det bästa botemedlet mot avundsjuka är att vara tacksamhet!! Gör en lista på de gåvor du har, 

och på annat du är tacksam för! Påminn varandra! Berätta för varandra! Det ger tacksamhet. 

Som gör att Gud kan använda dej! 

 

Våra gåvor har vi fått för att använda, för att tjäna andra.  Gör inte något du är bra på, utan att 

också känna att det är JUST DET du ska göra. Gör det du är BÄST på! 

 

 

BÖNESTATIONER: 

- Vad har jag för gåva? 

- TACKPLANK – för gåvor jag har, sådant jag är bra på, sådant som jag ÄR. 

- Skriv en lapp och ge till någon, med en uppmuntran! 


