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kaista elämäänsä. Ne puhuttelevat uskovia ja antavat pohjan
hyville keskusteluille ei-uskovien perheenjäsenten kanssa.”
”Jokaisen ihmisen tulisi tuntea Raamattu!”

Nina Vattuleva ja Nadežda Gabova uunituoreen Sananlaskujen kirjan
äärellä. Kuva: N. Vattuleva, RKI

Sananlaskujen kirjaa luetaan Komissa

K

ominkielinen Sananlaskujen kirja julkaistiin kuluvan vuoden alussa, ja se otettiin heti ahkeraan käyttöön.

”Salomon Sananlaskut on valtavan tärkeä kirja!”, sanoo Nina
Vattuleva komin käännöstiimistä. ”Sananlaskujen kirjassa on 31
lukua, yksi luku kuukauden jokaiselle päivälle. Perheissämme
onkin tapana lukea joka aamu yksi luku, usein aamulla kun kaikki
ovat koolla aamiaispöydässä tai sitten illalla, kun on palattu työstä tai koulusta.”
”Miksi Sananlaskut puhuttelevat niin syvästi?” Nina pohdiskelee:
”Ensinnä siitä syystä, että tämä teksti on komiksi. Omalla kielellä
sen ohjeet tulevat Jumalan suusta: ne käyvät kohti. Ja toiseksi,
koska ne tietää tosiksi. Niitä ei voi sivuuttaa, ne jäävät mieleen
koko päiväksi. Niistä keskustellaan ja niiden mukaan haluaa oi-

Syktyvkarin yliopistossa vuosia komia ja suomea opettanut professori Jevgeni Igušev on innokas kominkielisen Jumalan Sanan
puolestapuhuja. ”Raamattu on kirjojen kirja, joka jokaisen ihmisen tulisi tuntea”, hän painottaa. ”Vartuin neuvostoaikana, jolloin
Raamattu oli maassamme kielletty. Silloin minäkään en onnistunut saamaan sitä edes venäjänkielisenä. Kominkielisestä minun
sukupolveni ei voinut edes uneksia. Onneksi nyt on toinen aika:
komiksi Raamattua käännetään ja monia sen osia on jo valmistunut. Iloitsen siitä, että niitä voi nyt saada seurakunnista ja että ne
löytyvät myös kirjastoista.”
Viime viikolla professori Igušev kertoi kominkielisellä radiokanavalla Sananlaskujen kirjasta. Hän totesi, että komikansa on saanut ainutlaatuisen teoksen — Jumalan viisauden kirjan. ”Siitä
lukija voi saada tärkeitä neuvoja elämäänsä, perhesuhteisiinsa,
lastenkasvatukseen. Toivon todella, että komikansa tulee lukemaan sitä ja ottamaan sen kirjan osaksi jokapäiväistä elämäänsä.”
Komiksi on julkaistu aiemmin Uusi testamentti, Psalmit ja Joonan
kirja. VT:n käännöstyö jatkuu mm. Mooseksen kirjojen tarkistuksen parissa.
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