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K omipermjakin raamatunkäännös-
projekti on tärkeässä vaiheessa: 

Uuden testamentin tekstit on valmisteltu 
taittoa varten, syksyllä kirja menee pai-
noon. Kyseessä on historiallinen tapah-
tuma, sillä tällä kielellä ei ole koskaan 
ennen ollut koko Uutta testamenttia, ai-
noastaan osia.  
 

Tässä uutiskirjeessä käännöstarkistaja An-
ne Kuosmanen välittää meille komipermjak-
kien odotuksen saada Jumalan Sana omalla 
kielellään:  
 

”Kun vuonna 2013 aloin työskennellä komi-
permjakin käännösprojektissa, tapasin koh-
dealueella kristittyjä, jotka olivat tulleet tun-
temaan Jumalan. Koin heidän kanssaan 
syvää yhteyttä, rukoilimmekin yhdessä. 
Järkytys oli kuitenkin suuri, kun tajusin, ett-
eivät he osanneet rukoilla omalla kielellään 
– kaikki rukoilivat venäjäksi.  
 

Kun keskustelin asiasta heidän kanssaan, 
kävi ilmi, mistä tämä tilanne johtui: komi-
permjakeilla ei ollut rukouksessa tarvittavaa 
hengellistä sanastoa. He eivät voineet 
”kiittää Jumalan armosta”, koska he eivät 
tienneet, miten sanotaan ”armo”. He eivät 
voineet siunata toisiaan omalla kielellään, 
koska eivät tienneet, mitä on ”siunata” komi-
permjakiksi. He eivät voineet rukoilla Juma-
lalta ihmeitä, koska käännöstä käsitteelle 
”ihme” ei heidän kielestään ollut vielä löy-
detty. Uskovat eivät voineet pyytää Jumalal-
ta ”lohtua” tai ”toivoa”, koska näitäkään sa-
noja ei ollut. 
 
 
 
 
 

Kuunnellessani venäjäksi rukoilevia komi-
permjakkeja tunsin sisimmässäni syvää 
kipua heidän puolestaan. Ihminen ilmaisee 
syvimmät tarpeensa ja tunteensa aina omal-
la äidinkielellään, mutta komipermjakeilta 
puuttuivat sanat rukoustensa ilmaisemi-
seen. Tämä kipu on ollut minulle tärkeä 
motivaatio käännöstyössä. Kun raamatun-
käännösprojekti etenee ja raamatullista 
sanastoa luodaan, luodaan samalla sanat 
rukoukselle – yhteydelle elävän Jumalan 
kanssa. 
 

Nyt tilanne on jo muuttunut. Yhteisissä ruko-
ushetkissä olen saanut kuulla komipermjak-
kien ylistävän Jumalaa ja rukoilevan omalla 
kielellään. Kun Uuden testamentin tekstejä 
on luettu uskovien kanssa, he ovat samalla 
saaneet sanoja, joilla voivat rukoilla. Sydä-
men yhteys Jumalan kanssa on nyt avautu-
massa komipermjakeille!” 
 

Kiitos, että olet mukana raamatunkäännös-
työssä rukouksin ja varoin myös kesän aika-
na!  
 
Komipermjakin kannatusviite 3049 

 
 
 

Yhteistyöstä kiitollisena 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komipermjakit (94 000) asuvat Permin alu-
eella, Permin Komin piirikunnassa. Omassa 
piirikunnassaan he ovat enemmistönä ja 
komipermjakinkielinen puhe kaikuu sekä 
maalaiskylissä että pääkaupunki Kudymka-
rissa, jossa myös kaupoissa ja useimmissa 
virastoissa puhutaan komipermjakkia. Tä-
män sukukansamme kieli ja kulttuuri ovat 
vahvasti elossa! 
 

Komipermjakkien kulttuurissa runot ja laulut 
ovat tärkeitä: erilaisissa kokoontumisissa ja 
juhlissa he lausuvat mielellään runoja ja lau-
lavat yhdessä. Siksi maailman parhaan ru-
nouden, Psalmien kirjan, kääntäminen on jo 
aloitettu.  
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