Miriam. Gotowa na wszystko, by służyć
1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania
Modlitwa do Ducha świętego
2. Fragmenty z Pisma świętego, do zapoznania się
•

•
•
•

Otom cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli wybawiłem ciebie i posłałem
przed obliczem twoim Mojżesza, Aarona i Miriam (Mi 6, 4)
Żona Amrama nazywała się Jokebed, a była córką Lewiego, urodzona w Egipcie.
Z niej urodzili się Amramowi Aaron i Mojżesz oraz ich siostra Miriam (Lb 26, 59
stała się nagle biała jak śnieg od trądu. Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł,
że była trędowata (Lb 12, 10)
Pieśń dziękczynna (Wj 15)

3. Metody aktywizacji
• Mapa myśli – skojarzenia ze słowem służba, podział na pozytywne i
negatywne konotacje
4. Wstęp do spotkania
Znaczenie słowa Miriam – pani, orędowniczka, napawająca radością
Z hebrajskiego – być pięknym, wspaniałym
5. Co wiemy o Miriam?
Zarys historyczny – siostra Mojżesza, mając 12 lat uratowała Mojżesza – poznajemy ją
jako dobrą, rozumną dziewczynkę, na której wszyscy mogą polegać, Bóg wybrał ją na
przywódcę narodu,
Prorokini – śpiewała pieśń pochwalną na cześć Pana, po tym, gdy Izrael został
wyzwolony z niewoli egipskiej, otwarta na działanie Ducha Świętego, w swoich
pieśniach chwalebnych wysławia również swój naród - Śpiewajmy pieśń chwały
na cześć Pana, bo swą potęgę okazał (Wj 15, 21

Zazdrosna siostra – w zazdrości o Mojżesza przeciągnęła na swoją stronę Aarona i
razem z nim szemrała przeciw niemu. Zazdrosna o to, że Bóg wybrał Mojżesza na
wodza narodu, krytykowała plany i zamiary boskie, próbując w konspiracji z drugim
bratem przeciwstawić się im
Trędowata Miriam – dopiero, gdy Aaron zauważa ciężar winy u siostry, zwracają się o
pokutę do Mojżesza. Dzięki modlitwom Miriam zdrowieje, a z jej ust już nigdy maja
nie paść słowa narzekania.
6. Czego uczy nas historia Miriam?
Nawet najbardziej idealna według nas osoba ma prawo do popełniania błędów. Nie
ma osób perfekcyjnych i niezawodnych, które doskonale w każdej sytuacji wiedzą, w
jaki sposób się zachować. I mimo, że nie zawsze zgadzamy się z planami Pana Boga
wobec nas, On nam wybacza i stale nas prowadzi.

Miriam była silną kobietą, mądrą siostrą i uczciwą obywatelką. Skusiła ją jednak
pycha i zazdrość, ale była gotowa przyjąć na siebie pokutę za swoje czyny i myślenie.
Miriam na nowo odnalazła nadzieję i sens w planach Bożych. Postanowiła ponownie
zaufać Bogu i działać według boskich zamiarów.
7. Modlitwa na zakończenie spotkania
PIEŚŃ DZIĘKCZYNNA
1 Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana:
Będę śpiewał ku czci Pana,
który wspaniale swą potęgę okazał,
gdy konia i jeźdźca jego
pogrążył w morzu.
2 Pan jest moją mocą i źródłem męstwa!
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę,
On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.
3 Pan, mocarz wojny,
Jahwe jest imię Jego.
4 Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko.
Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym.
5 Przepaści ich ogarnęły,
jak głaz runęli w głębinę.
6 Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie,
Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół.
7 Pełen potęgi zniszczyłeś przeciwników Twoich,
Twój gniew im okazałeś, a spalił ich jak słomę2.
8 Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody,
żywioły płynne stanęły jak wały,
w pośrodku morza zakrzepły przepaści.
9 Mówił nieprzyjaciel: «Będę ścigał, pochwycę,
zdobycz podzielę, nasycę mą duszę,
miecza dobędę, ręka moja ich zetrze».
10 Wionęło tchnienie Twoje i przykryło ich morze,
zatonęli jak ołów pośród wód gwałtownych.
11 Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie,
w blasku świętości, któż Ci jest podobny,
straszliwy w czynach, cuda działający!
12 Prawicę swą wyciągnąłeś
i pożarła ich ziemia.
13 Wiodłeś Twą łaską lud oswobodzony,
przeprowadziłeś [go] Twą mocą w święte Twe mieszkanie3.
14 Wieść tę narody przyjęły ze drżeniem,
padł strach na mieszkańców filistyńskiej ziemi.
15 Przerazili się wtedy książęta Edomu,
wodzów Moabu ogarnęła bojaźń,

truchleją z trwogi wszyscy mieszkańcy Kanaanu.
16 Strach i przerażenie owładnęły nimi.
Wobec siły ramienia Twego stali się jak kamień,
aż przejdzie lud Twój, o Panie,
aż przejdzie lud, któryś sobie nabył.
17 Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze twego dziedzictwa,
w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem,
w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie.
18 Pan jest królem na zawsze, na wieki!
19 Gdy weszły w morze konie faraona z rydwanami i jeźdźcami,
Pan przywiódł na nich z powrotem fale morskie,
synowie zaś Izraela przeszli suchą nogą morze.
20 Miriam prorokini4, siostra Aarona, wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły
za nią w pląsach i uderzały w bębenki. 21 A Miriam przyśpiewywała im:
«Śpiewajmy pieśń chwały na cześć Pana,
bo swą potęgę okazał,
gdy konie i jeźdźców ich
pogrążył w morzu».

