
Mefiboset (2. Sam. 4:4, 5:1-5, 9:1-13) 

(kuvat Lastenmission uusi alku -starttipaketista) 

 

Johdanto: 

Millaista ois asua kuninkaanlinnassa? (ruoka, vaatteet, palvelijat…) 

-> kuinka monesta ois kiva päästä kuninkaan linnaan asumaan ja nauttimaan kaikista kuninkaallisista rikkauk-

sista? 

Tänään sukellamme Raamatun ihmeellisiin seikkailuihin ja katsotaan yksi kohta, miten kuninkaan linnassa 

elämisestä siellä puhutaan.  

 

Raamatussa kerrotaan pojasta nimeltä Mefiboset. Hän oli vain 5v. kun hänen isänsä, prinssi Jonatan ja hänen 

isoisänsä Israelin kuningas Saul, kuolivat taistelussa. Sota käytiin Israelin ja filistealaisten välillä.  

 

Kuva1 

Mefibosetin hoitaja, joka oli hoitanut häntä ja koko perhettä rakkaudella, halusi pelastaa Mefibosetin kunin-

kaan vihollisilta ja heidän pitikin sit lähteä nopeasti karkuun. Sillä Mefiboset kuului uuden kuninkaan vihollis-

perheeseen ja sota oli käynnissä. Mutta Mefiboset oli vielä pieni eikä jaksanut itse juosta kovin nopeasti, 

joten hoitaja otti hänet syliinsä ja yritti kantaa häntä, mutta viisivuotias on jo aika iso kannettavaksi ja ehkä 

hoitaja kompastui kantaessaan poikaa. Mefiboset putosi hänen sylistään maahan. Hänen molemmat jalkansa 

loukkaantuivat pahasti hänen pudotessaan ja hänestä tuli rampa koko loppuiäksi. Mutta Mefiboset ja hänen 

hoitajansa pääsivät kuitenkin lopulta turvapaikkaan, ja Mefiboset sai jäädä sinne asumaan. Vain muutamat 

ihmiset tiesivät, missä Mefiboset asui. 

  

Mefibosetin elämä muuttui rajulla tavalla. Hän ei pystynyt enää kunnolla kävelemään. Hän menetti kotinsa 

ja perheensä. Hän joutui asumaan piilossa, poissa toisten ihmisten joukosta. Mefiboset oli ihmisten silmissä 

ihan täysi nolla ja kelpaamaton mihinkään. Raamatussa hän itse kuvaa itseänsä sanomalla olevansa koiran-

raato. Hänen nimensäkin tarkoittaa arvoton ja paikka, missä hän asui, tarkoittaa tyhjää ja autiota. Voisko 

enää kurjemmalta kuulostaa…. Mefiboset joutui pelkäämään, että jos uusi kuningas, joka valitaan, onkin vi-

hollinen hänelle, ei tykkääkään hänestä, hän voi tehdä hänelle pahaa. 

  

Sinustakin voi joskus tuntua, että olet ihan täysi nolla ja kelpaamaton mihinkään. Tuntuu siltä, ettei kukaan 

välitä. Mutta se ei ole totta. Sä olet arvokas juuri sellaisena kuin olet. Jumalan on sinut luonut ja hänen salli-

mattaan sun elämässä ei tapahdu yhtään mitään ja siksi olet arvokas ja tärkeä ja Hän rakastaa sinua. 

 

Kuva3 

Koska kuningas Saul oli kuollut, Israelin kansa tarvitsi uuden kuninkaan. Monet halusivat kuninkaakseen Daa-

vidin, joka oli suuri sotapäällikkö, joka oli monesti johtanut heidät voittoon vihollisista.  Daavid tappoi Golja-

tinkin. Ihmiset hurrasivat, tekivät kunniaa uudelle kuninkaalle. Ja Raamattu kertoo, että Daavid oli Jumalan 

mielenmukainen kuningas. Hän oli Jumalan valitsema kuningas, hyvä kuningas. 

No, oliko se Mefibosetin vihollinen? Tekikö se pahaa rammalle Mefibosetille? 

 

Kuva4 

Ei. Daavid oli ollut Mefibosetin isän, Joonatanin, hyvä ystävä ja he olivat luvanneet toisilleen, että he osoitta-

vat aina ystävällisyyttä toisilleen ja toinen toistensa perheille  

 

Kuva5 

Useita vuosia sen jälkeen, kun Daavidista oli tullut kuningas, hän muisti lupauksen osoittaa ystävyyttä Jona-

tanin perheelle. Miten hän sen teki? 



Daavid kyseli, että 2. Sam 9:1 "Mahtaako Saulin suvusta olla enää jäljellä ketään, jolle voisin Jonatanin tähden 

osoittaa ystävyyttä?” Hänelle kerrottiin Mefibosetista, siitä rammasta pojasta. Ja Daavid määräsi, että Mefi-

boset oli tuotava välittömästi hänen luokseen. Hän halusi osoittaa ystävällisyyttä ja rakkautta Mefibosetille. 

Daavid ei kohdellut Mefibosetia vihollisenaan, vaan ystävänä. 

 

Kuva2 

Samalla tavalla Jumala, taivallinen kuningas, kohtelee sinua. Sinä ja minä ollaan syntisiä, tehdään monenlaista 

pahaa ja väärää, se synti asuu meissä. Saarn. 7:20.   

 

Synti on Jumalan tahdon vastaista. Ja Jumala vihaa syntiä, kaikkea väärää, mitä meissä on ja meille kuuluis 

siitä rangaistus. Mutta silti, Jumala rakastaa sua niin paljon, ei hän pidä sinua vihollisena. Jumala rakastaa 

sinua, vaikka sä olet tehnyt väärin, Jumala rakastaa ihan hirveästi tuollaisena kuin olet. Koska Jeesus on so-

vittanut meidän synnit, uskomalla Jeesukseen saat kaiken anteeksi. 

  

Mefiboset oli aika ihmeissään, kun kuningas Daavidin palvelija tuli hakemaan häntä kuninkaan linnaan. Mefi-

boset ei vielä tiennyt syytä, miksi hänen piti lähteä kuninkaan luo ja siksi häntä pelotti. Hän pelkäsi, että 

kuningas tekee hänelle jotain pahaa. 

 

Kuva6 

Mitenkähän Mefiboset matkusti kuninkaan luokse, kun hän oli rampa? Varmaan matkusti aasilla tai hevo-

sella, Raamattu ei kerro sitä. No, matka oli hidas, mutta lopulta hän pääsi perille.  

 

Pelokkaana hän ontui kuninkaan luo ja kumartui tämän eteen. Mitä kuningas sanoi hänelle? Hän sanoi ystä-

vällisellä äänellä, ”Mefiboset, Älä pelkää, minä haluan osoittaa sinulle ystävyyttä”  

 

Kuningas-Daavidilla oli suuri yllätys Mefibosetille: Daavid halusi ottaa hänet oman perheensä jäseneksi ja 

kutsua hänet asumaan kanssaan palatsiin!! Ajattele, Mefiboset oli rampa mies, vihollisperheestä, täysnolla 

ihmisten silmissä. Mutta kuningas Daavid oli hyvin ystävällinen hänelle, vaikka Mefiboset ei ollut tehnyt mi-

tään ansaitakseen tämä ystävällisyyden.  

 

Kuva8 

Mefibosetista tuli kuninkaan lapsi, hän kuului nyt kuningas Daavidin perheeseen, Hän sai paljon omaisuutta, 

maata ja palvelijoita ja hän sai elää kuninkaan palatsissa ja syödä kuninkaan pöydästä kaikkia herkkuja.  

 

Miltähän Mefibosetista tuntui? Hän oli varmasti hyvin ihmeissään ja kiitollinen. Hän varmasti halusi osoittaa 

kiitollisuutta Daavidille ja ilahduttaa häntä omalla elämällään. 

 

Kuva7 

Jumala on kuningasten kuningas, hallitsee koko maailmaa ja koko universumia. Jumala osoitti rakkauttaan 

meille antamalla Jeesuksen. Jeesuksen ristinkuoleman tähden sinä saat kaikki synnit anteeksi ja uskomalla 

Jeesukseen sinusta tulee kuninkaan lapsi, Jumalan lapsi.  Sillä Jeesus ei vaan kuollut, vaan nousi kuolleista ja 

elää tänäänkin. Sä et voi ansaita millään teoilla etkä rahalla anteeksi antoa ja pääsyä Jumalan luo taivaaseen, 

mutta Jumala  antaa kaiken sinulle lahjaksi. 

 

Jos sä et ole vielä Jumalan lapsi, et ole saanut syntejäsi anteeksi, Sinä voit rukoilla ja pyytää syntejäsi anteeksi 

ja pyytää, että Jumala ottaisi sinut lapsekseen. Voit rukoilla, vaikka nyt hiljaa siellä missä istut tai vaikka sitten 

kun menet kotiin. Tai voidaan rukoilla yhdessäkin… 

 



Kuva9 

Raamattu lupaa, että sitä joka luokseni tulee, minkä en aja pois. Taivaallinen Isä pitää sinusta huolen, hän 

antaa sinulle ruoan, kodin, vaatteet – kaiken mitä sinulla on, on lahjaa Jumalalta, koko sun elämä. Hän on 

sinun kanssasi joka päivä ja kerran hän vies sinut taivaaseen, jossa ei ole enää mitään pahaa ja siellä saat olla 

ikuisesti Jeesuksen kanssa. 

 

Jos sinä uskot jo Jeesukseen, Jumala on ottanut sinut perheeseensä, olet Hänen lapsensa. Osoita elämälläsi 

kiitollisuutta Jumalaa kohtaan aivan kuten Mefiboset oli kiitollinen kuningas Daavidille, joka oli ollut ystäväl-

linen hänelle. Kunnioita Jumalaa ja toisia ihmisiä, haluat totella ja olla kuuliainen Jumalalle. Sinä voit olla 

ystävällinen toisille ihmisille, niillekin, jotka toisten ihmisten silmissä on jotenkin erilaisia, joista muut ei välitä. 

Sillä jokainen, ihminen olipa terve tai rampa, pitkä tai pätkä, kelpaa Jumalalle ja on äärettömän arvokas. 

 

 

 

 

 

  

 

 


