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Komipermjakkiuskovat Ivan ja Sergei lauloivat omakielisiä hengellisiä lauluja 
Kuva-nimisessä kylässä pidetyssä tilaisuudessa. 
Kuvat: V. Vertainen, A. Greidan/RKI 

K 
esä- ja heinäkuussa ryhmä suomalaisia vieraili komipastori 
Daniil Popovin johdolla Permin Komin kylissä. Tällä matkal-
la he tapasivat Hyvää Sanomaa odottavia komipermjakke-

ja.  ”Permin Komissa ihmisillä on Sanan nälkä”, toteaa reissulla mu-
kana ollut jyväskyläläinen Veikko Vertainen.  

Komipermjakiksi valmistellaan Uutta testamenttia. Tekstistä on 
aiemmin julkaistu koepainoksina evankeliumit ja Apostolien teot. 
Samoin on käännetty ja painettu lastenmateriaalia. Ilmestyneet raa-
matunosat ja lasten kirjat ovat saaneet hyvän vastaanoton, ja niitä 
käytetään monissa kouluissa äidinkielen oppitunneilla. ”Raamatun-
käännökset ovat synnyttäneet hengellisiä lauluja”, iloitsee Veikko. 
”Olen käynyt useita kertoja Permin Komissa ja ollut mukana seura-
kunnan tilaisuuksissa, mutta nyt kuulin ensimmäistä kertaa hengelli-
siä lauluja komipermjakiksi.” 

”Omakielinen Sana ja laulut herättävät mielenkiinnon”, tietää 
Kudymkarin helluntaiseurakunnan nuorten lauluryhmään kuuluva 
Nataša Petrova. ”Jos vaikkapa toritapahtumissa laulamme venäjäksi, 
ihmiset kulkevat ohitse, mutta kun laulamme komipermjakiksi, ihmi-
set pysähtyvät ja jäävät kuuntelemaan.” 

”Uutta testamenttia tarvitaan ja odotetaan”, sanoo lasten- ja nuor-
tentyössä ahkeroiva Anja Polovinkina. ”Nuortenkin keskuudessa 
kiinnostus omaan kieleen on kovasti noussut. Ja koska nuoriso käyt-
tää jatkuvasti internettiä, toivon, että saisimme  tarjolle  elämän eväi-
tä myös sitä kautta. Raamatun Sana on parasta, mitä voimme lapsil-
lemme antaa.” 

Uuden testamentin odotetaan valmistuvan lähitulevaisuudessa. 
Muista rukouksin komipermjakin käännöstiimiä, erityisesti Raisa-
kääntäjää ja Annea, käännöstarkistajaa. 

 

”Sinun Sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, 
se on valo minun matkallani.” (Ps.119:10) 

 

Komeilla on kaksi etnistä ryhmää: komisyrjäänit ja komipermjakit. 
Kummallakin on oma kirjakielensä, jolla annetaan kouluopetusta ja 
julkaistaan kirjallisuutta. Komit saivat Uuden testamentin vuonna 
2008 ja pari vuotta myöhemmin Psalmit. Komipermjakiksi on julkaistu 
evankeliumit ja Apostolien teot sekä lastenkirjallisuutta. Tulossa on 
nyt Uusi testamentti. 

Komipermjakit asuvat omassa piirikunnassaan Komin tasavallan 
kaakkoisosassa. Heitä lasketaan nykyisin olevan noin 100 000. Kieli 
ja kulttuuri on säilynyt hyvin. Vuoden 2002 väestötietojen mukaan 
kotipiirikunnassaan asuvista komipermjakeista 95,1% puhui komi-
permjakkia. 
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