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Kappele 12 – Miten voit selittää moniavioisuuden harjoittamisen varhaisessa MAP-
kirkkossa?  
 
Ei-jäsenet kysyvät meitä usein, miten moniavioisuutta on voinut olla kristillisessä kirkossa.  Se on 
helppoa selittää.  Paras tapa, jonka minä olen huomannut, on viitata Raamatun henkilöön.  
Useimmat ihmiset ovat kuulleet Vanhan testamentin kertomuksia Raamatusta lapsena ja tuntevat 
ne tarpeeksi hyvin, jotta voivat tietää kertomuksen.  Ehkä he eivät tiedä kaikkia yksityiskohtia, 
mutta tavallisesti he muistavat Raamatun kertomuksen henkilöt. 
 
 Jotta voisit aloittaa, kysy henkilöltä uskooko hän, että Jumala kutsui Vanhan testamentin 
profeetat.   Kysy heiltä uskovatko he, että he olivat profeettoja.  On tärkeätä, että saat heidät 
ilmaisemaan tunteen siitä, että Vanhan testamentin profeetat olivat Jumalan palvelijoita maan 
päällä sinä aikana ja tosia, eläviä profeettoja.  Kysy heiltä uskovatko he, että Abraham, Iisak ja 
Jaakob olivat Jumalan profeettoja.  Kysy heiltä uskovatko he, että Mooses oli Jumalan profeetta.  
Kun sitten olet osoittanut sen yhtenä heidän perususkomuksistaan Raamatusta, voit jatkaa. 
 
Kysy heiltä, muistavatko he kertomuksen Raamatusta, jossa Jaakob työskenteli 7 vuotta 
mennäkseen naimisiin Raakelin kanssa ja sitten Laaban petkutti häntä hääpäivänä ja Jaakob 
meni itse asiassa naimisiin Lean kanssa, joka oli vanhin tytär, koska juutalaisen lain mukaan 
vanhimman tyttären tuli mennä naimisiin ensiksi (1Moos 29:16-30 kts. kertomus alla). 
 
Useimmat ihmiset muistavat tuon kertomuksen pyhäkoulusta, ollessaan lapsia.  Elleivät he tunne 
kertomusta, voit lukea sen heille Raamatusta, jotta he oppivat tuntemaan sen.  Heidän on hyvin 
tärkeätä saada tietää koko kertomus, miten Jaakob ensiksi meni naimisiin Lean kanssa ja sitten 
teki työtä 7 vuotta, jotta hän saattaisi mennä naimisiin todella rakastamansa tyttären, Raakelin 
kanssa.  
 
Kun he ymmärtävät tämän kertomuksen, voit kysyä heiltä, montako vaimoa Jaakobilla oli.  
Tietenkin he sanovat 2.  Kysy heiltä taas uskovatko he, että Jaakob oli Jumalan profeetta.  Kysy 
heiltä miten Jumalan profeetta sai elää moniavioisena ja silti olla profeetta.  Se on keskustelun 
avainkohta. 
 
Kun pääset siihen tosiasiaan, että Jaakobilla oli laillisesti kaksi vaimoa, silloin voit lisäksi selvittää 
heille, että Jaakob oli 12 sukukunnan isä.  En ole koskaan tavannut ketään ihmistä, jolla olisi 
uskonnollinen tausta, joka ei olisi tuntenut Israelin 12 sukukuntaa.  He eivät mahdollisesti tiedä 
paljoakaan heistä, mutta ainakin he tietävät, että he ovat kristillisen historian keskeisiä hahmoja.  
Tämä Jaakob, joka on 12 sukukunnan isä, on sama Jaakob, johon viitataan niin usein kun 
sanotaan Aabraham, Iisak ja Jaakob.   Hän on myös sama Jaakob, joka työskenteli 7 vuotta 
voidakseen naida Raakelin ja sitten työskenteli 7 lisävuotta voidakseen lopulta mennä naimisiin 
hänen kanssaan (1. Moos. 29:16-30, kts. kertomus alla). 
 
Nyt, kun olet osoittanut sen osan kertomuksesta, voit lisäksi osoittaa heille kertomuksen, miten 
Lea sai lapsia mutta Raakel ei.  Joten Raakel antoi palvelijattarensa Jaakobille, jotta tämä saisi 
lapsia hänestä.  Nyt hänellä oli 3 vaimoa.  Niin Lea antoi palvelijattarensa Jaakobille, jotta hän 
saisi myös hänestä lapsia.  Nyt hänellä oli 4 vaimoa.  Nuo 4 vaimoa ovat 12 heimon kantaäidit.  
Lea oli kuuden kantaäiti kahdestatoista heimosta.  Rebekka oli kahden äiti.  Muut neljä olivat 
palvelijattaren lapsia.  Kaikki tuntemamme pojat, jotka ovat 12 sukukunnasta, ovat samasta 
isästä, Jaakobista, mutta heillä ei ollut samaa äitiä.  He olivat Jaakobin neljän vaimon poikia.  
Tämä on hyvin tärkeä kohta.  Israelin kaksitoista sukukuntaa ovat hyvin keskeinen kristillisyyden 
kuva ja he olivat poikia moniavioisen avioliiton suhteista.   (1Moos 29:16-30 kts. kertomus alla). 
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Nyt kun olet selvittänyt tosiasian, että Jumalan profeetalla oli enemmän kuin yksi vaimo, voit 
osoittaa, että kysymys ei ole siitä, onko moniavioisuus oikein vai väärin.  Tärkeätä on vain onko 
Jumala käskenyt tai sallinut moniavioisuuden käytettäväksi. 
Tämä on keskustelun avain kohta.  Voit sitten sanoa heille, että tämän keskustelun tarkoituksena 
on osoittaa sitten, että jos profeetta Joseph Smith eli moniavioisuuden lain mukaan, hän teki niin, 
koska Jumala kehotti häntä elämään niin.  Joten keskustelu tässä ei ole siitä, onko moniavioisuus 
oikein vai väärin.  Keskustelu on ainoastaan siitä, käskikö Jumala elämään niin vai ei. 
 
Sitten voit kertoa henkilölle, että heidän on otettava selville, oliko Joseph Smith Jumalan 
profeetta.  Jos hän oli, niin silloin me voimme nähdä, että Jumala saattoi käskeä häntä elämään 
moniavioisuudessa aivan kuin hän teki Vanhan testamentin profeetoille.  Ellei hän ole Jumalan 
profeetta, silloin ei millään hänen opettamallaan ole kuitenkaan merkitystä.  Me voimme tietää 
sen vain ottamalla selvää oliko Joseph Smith Jumalan profeetta.  Ainoa tapa tehdä se on lukea 
Mormonin kirja.  Kehota heitä sitten lukemaan Mormonin kirja ja rukoilemaan ja kysymään 
Jumalalta onko se totta.  Kun he saavat todistuksen, että se on totta silloin he myös tietävät, että 
Joseph Smith oli meidän aikanamme kutsuttu Jumalan profeetta. 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
TÄYDENTÄVÄÄ TIETOA 
 
Jaakobin, Lean ja Raakelin kertomus 
1. Moos. 29:16-30 
16 Labanilla oli kaksi tytärtä; vanhemman nimi oli Lea, nuoremman Raakel.  
17 Lealla oli lempeät silmät, mutta Raakelilla oli kaunis vartaloltaan ja kasvoiltaan. 
18 Jaakob oli rakastunut Raakeliin; ja niin hän sanoi: "Minä palvelen sinua seitsemän vuotta jos 
annat  minulle nuoremman tyttäresi Raakelin".  
19 Laban sanoi: "Parempi minun on, antaa hänet sinulle kuin jollekin toiselle. Jää minun luokseni 
asumaan".  
20 Niin Jaakob palveli seitsemän vuotta saadakseen Raakelin, ja ne vuodet tuntuivat hänestä 
vain muutamalta päivältä; koska hän rakasti Raakelia.  
21 Sitten Jaakob sanoi Labanille: "Anna minulle vaimoni. Palvelusaikani on kulunut umpeen, ja 
nyt tahdon saada hänet".  
22  Laban kutsui silloin koolle paikkakunnan kaikki asukkaat ja järjesti hääpidot.  
23 Mutta illan tultua hän haki tyttärensä Leean ja vei hänet Jaakobin luo, ja Jaakob yhtyi häneen.    
24 Laban antoi orjattarensa Silpan tyttärelleen Leealle orjattareksi.  
25 Kun aamu koitti, Jaakob huomasi, että olikin saanut Lean.  Hän sanoi Labanille: ”Mitä oletkaan 
minulle tehnyt!  Minähän palvelin sinua saadakseni Raakelin.  Miksi sinä petit minua?” 
26 Mutta Laban vastasi: ”Ei ole meillä päin tapana naittaa nuorempaa tytärtä ennen vanhempaa.   
27 Vietä nyt vain hääviikko loppuun tämän vanhemman kanssa, niin saat sitten palkaksi 
nuoremmankin, kunhan pysyt minun palveluksessani toiset seitsemän vuotta.” 
28  Jaakob suostui siihen ja vietti hääviikon loppuun Lean kanssa.  Sen jälkeen Laban antoi myös 
tyttärensä Raakelin hänelle vaimoksi. 
29 ja antoi orjattarensa Bilhan tyttärelleen orjattareksi. 
30 Jaakob yhtyi myös Raakeliin, ja Raakel oli hänelle rakkaampi kuin Lea.  Näin Jaakob palveli 
Labanin luona vielä toiset seitsemän vuotta. 
 
Kahdentoista sukukunnan äidit 
1. Moos. 30:1-12 
1 Kun Raakel näki, ettei hän saanut lapsia, hän alkoi kadehtia sisartaan ja sanoi Jaakobille: ”Auta 
minua saamaan lapsia, tai muuten minä kuolen.” 
2 Jaakob suuttui Raakelille ja sanoi: ”Olenko minä muka Jumala? Minäkö olen estänyt sinua 
saamasta lapsia?” 
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3 Raakel sanoi: ”Tuossa on orjattareni Bilha.  Tee hänen kanssaan lapsia, jotka tulevat minun 
omikseni.  Näin minustakin voi tulla äiti.” 
4 Raakel antoi orjattarensa Bilhan Jaakobille vaimoksi, ja Jaakob yhtyi häneen. 
5 Bilha tuli raskaaksi ja synnytti Jaakobille pojan. 
6 Silloin Raakel sanoi: ”Jumala on ratkaissut asian minun hyväkseni.  Hän on kuullut rukoukseni 
ja antanut minulle pojan.”  Sen vuoksi Raakel antoi pojalle nimeksi Dan. 
7 Sitten Raakelin orjatar Bilha tuli uudelleen raskaaksi ja synnytti Jaakobille toisen pojan. 
8 Raakel sanoi: ”Minä olen käynyt sisareni kanssa ankaran kamppailun, ja nyt olen voittanut.” Ja 
hän antoi pojalle nimeksi Naftali. 
9 Kun Lea näki, ettei hän enää saanut lapsia, hän antoi orjattarensa Silpan Jaakobille vaimoksi. 
10 ja Lean orjatar Silpa synnytti Jaakobille pojan. 
11 Lea sanoi: ”Tuokoon hän onnea!”, ja antoi pojalle nimeksi Gad. 
12 Sitten Lean orjatar Silpa synnytti Jaakobille vielä toisen pojan. 
 
 
Raamatussa on monia kertomuksia, joissa kerrotaan, että Jumalan profeetoilla oli useampia kuin 
yksi vaimo.    
 
 Abramin, Sarain and Hagarin kertomus 
Genesis 16:1-4 
1 Sarai, Abramin vaimo, ei ollut synnyttänyt miehelleen lasta.  Mutta Sarailla oli egyptiläinen 
orjatar, jonka nimi oli Hagar. 
2 Niin Sarai sanoi Abramille: ”Herra ei ole sallinut minun synnyttää.  Makaa siis minun orjattareni 
kanssa; ehkäpä hän voi synnyttää minulle lapsen.”  Abram myöntyi Sarain ehdotukseen. 
3 Abram oli asunut kymmenen vuotta Kanaaninmaassa, kun hänen vaimonsa Sarai antoi 
egyptiläisen orjattarensa Hagarin miehelleen Abramille sivuvaimoksi. 
4 Abram yhtyi Hagariin, ja tämä tuli raskaaksi.  Kun Hagar huomasi olevansa raskaana, hän alkoi 
väheksyä emäntäänsä. 
 
Mooses 
4 Moos. 12:1 
Mooses oli ottanut vaimokseen nubialaisnaisen, ja tämän naisen takia Mirjam ja Aaron alkoivat 
parjata häntä. 
 
Mooses oli jo mennyt naimisiin Sipporan kanssa (2 Moos. 2:21).  Aaron ja Mirjam arvostelivat 
veljeään, että hän oli ottanut toisen vaimon, mutta Herra rankaisi heitä heidän arvostelunsa 
vuoksi, tehden selväksi, että Mooses ei ollut tehnyt väärin hänen silmissään (4 Moos. 12:1-15) 
 
 
Kuningas Daavid  
1. Aikakirja 3:1-5 
Hänellä oli kahdeksan vaimoa (Ahihoam, Abigail, Gesurin, Maaka, Haggit, Abital, Egla ja 
Batseba). 
 
Kuningas Salomo 
1. Kun. 11:1-3 
Hänellä oli 700 kuninkaallista vaimoa 300 sivuvaimoa 
 
Juudean kuningas Rehabeam 
2. Aikakirja 11:21
Hänellä oli 18 vaimoa 60 sivuvaimoa.  
 
Uusi testamentti 
1. Tim 3:2 
On olemassa vahvoja viittauksia, että ensimmäisellä vuosisadalla jKr. jotkut kristityt toivat 
moniavioisuutensa kirkkoon (1. Timot. 3:2 mainitaan että seurakunnan kaitsijan tulee olla ‘yhden 
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vaimon’ mies. Miksi ei vain sanota, että tulee olla naimisissa?  Tästä lausunnosta voi päätellä, 
että oli muita, joilla oli laillisesti enemmän kuin yksi vaimo.   
 

takaisin kotisivulle
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