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Anita Laakso  
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Podjelskin kylässä Komin maalla alkoi tapahtua sen jälkeen, 
kun Uusi testamentti julkaistiin komiksi vuonna 2008 ja sitä 
alettiin lukea. Kyläläisiä tuli uskoon yksi toisensa jälkeen, ja 
pian nähtiin tarpeelliseksi saada oma kokoontumispaikka. 
Uskovat ryhtyivät rakennuspuuhiin, ja noin kahden vuoden 
talkootyön tuloksena Podjelskiin nousi pieni kirkko. Sen vih-
kiäisjuhlaa vietettiin 28. huhtikuuta. Tilaisuuteen saapui usko-
via Komin eri kylistä sekä pääkaupungista Syktyvkarista, mis-
tä mukana oli myös raamatunkääntäjä Nina Vattuleva. 
 
 

Nina, millainen vihkiäisjuhla oli? 
Se oli ilon ja kiitoksen päivä meille kaikille! Oli valtavaa olla jaka-
massa podjelskiläisten iloa: heillä on nyt oma, siunauksin käyttöön 
otettu kirkko. Sinne he voivat kokoontua rukoilemaan ja kuule-
maan Jumalan Sanaa ja sinne he voivat kutsua kyläläisiä.  Vihkiäi-
set pidettiin pääsiäispäivänä, ja se antoi tapahtumalle erityistä 
juhlavuutta. Syktyvkarin Komikirkosta, emoseurakunnasta, muka-
na oli pastori Daniil Popov ja seurakuntalaisia, lisäksi uskovia oli 
tullut kylistä kuten Vizingasta ja Storoževskista. Vieraita oli saapu-
nut Suomestakin. 
 

Millä kielellä juhla pidettiin? 
Puheet, laulut ja raamatunluenta – kaikki tapahtui komiksi. Suoma-
laisille vieraille ja joillekin muille, jotka eivät ymmärtäneet komia, 
oli järjestetty tulkkaus. Suomalaisten puheenvuorot tulkattiin ko-
miksi ja venäjäksi.  
 

Kertoisitko Podjelskin seurakunnasta. 

Podjelskin seurakunta sai alkunsa siitä, että pahoin alkoholisoitu-
nut pariskunta, Vasili ja Anna, alkoi noin kymmenen vuotta sitten 

lukea kominkielistä Uutta testamenttia. He tulivat uskoon, ja näi-
den kahden kääntymys oli sellainen ihme, että se synnytti kylässä 
herätyksen. Kirkon rakentaminen alkoi kesällä 2016 ja se saatiin 
isojen töiden osalta valmiiksi viime vuonna. Sisätöiden viimeistelyt 
tehtiin tänä keväänä ennen vihkiäisjuhlaa. Rakennustöistä veto-
vastuussa oli Vasili, joka myös johtaa seurakuntaa. Toiminta on 
säännöllistä. Sunnuntaikokousten lisäksi kirkossa on kerhotoimin-
taa ja muun muassa raamattupiiri joka torstai-ilta.  
 

Onko kominkielinen Jumalan Sana seurakunnan käytössä? 
Totta kai on! Valmistuneita raamatunosia, Uutta testamenttia, 
Psalmeja ja Sananlaskuja luetaan, niistä saarnataan ja niistä kes-
kustellaan. Kuitenkin uskovat kaipaavat koko Raamattua komiksi. 
He seuraavat tiivisti raamatunkäännöstyötä ja pyytävät koeluetta-
viksi valmisteilla olevia Vanhan testamentin tekstejä. Niitä he ovat 
saaneetkin, esimerkiksi Jesajan kirjan. Vanhaan testamenttiin pe-
rehtyminen näyttää vahvistavan ja lujittavan uskoa. 
 

Käännösryhmä tarvitsee jatkuvasti esirukousta tekstien tarkistami-
sessa, korjaamisessa ja termikysymysten ratkomisessa. Kiitos, 
kun olet mukana. 
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Sanan synnyttämä seurakunta 

Seurakuntalaisia ja 
juhlavieraita; 
Vasili ja Anna 
iloitsevat Sanan 
voimasta; Podjels-
kin kirkon kerho-
poikia. 
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