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S ananlaskujen kirja komiksi on valmiina painettavaksi. 
Käännöksestä on koottu lukijapalautetta komikylissä, 

minkä seurauksena ihmiset odottavat innokkaasti kirjan 
julkaisua. 

 
Ohjeita elämään 
”Sananlaskujen sanoma todella 
’kolahti’ minuun!”, tunnustaa Anna 
Širjajeva. ”Kun kylässämme Podjels-
kissa koottiin palautetta tekstistä, olin 
mukana, kuuntelin luentaa ja kirjoitin 
heti muistiin useita jakeita. Niitä olivat 
esimerkiksi: ´Nalkuttava vaimo on 
kuin vuotava katto` (San.19:13 b), 
ja ´Joka suutaan ja kieltään varoo, 
varjelee itsensä ahdingoilta` (San. 

21:23). Tajusin, miten väärin minä, uskovainen ihminen, olen 
monessa asiassa toiminut! Tämä kirja on todella tarpeen. Sen 
käytännölliset ja selvät esimerkit opettavat rakentamaan per-
heen keskinäisiä suhteita – ja ylipäätänsä ne ohjaavat ihmisiä 
elämään sovussa toinen toistensa kanssa.”   
 

Myös pääkaupungissa Syktyvkarissa on koottu palautetta Sa-
nanlaskujen kirjan käännöksestä. Mukana oli seurakuntaväkeä 
ja kirjastotoimen edustajia. Monella suulla sielläkin todettiin: 
tätä tekstiä tarvitsemme! Komikirkon Nina Palyšova vetoaakin 

Raamatunkäännösinstituuttiin: ”Koettakaa pian julkaista Salo-
mon sananlaskut! Älkää viivytelkö! Missään ei anneta niin sel-
viä elämänohjeita kuin siinä.” 
 

Opiksi kaikille 
Storoževskin kotiseurakunnan pastori Olga Saveljeva toteaa, 
että Sananlaskut kattavat kaikki elämän alueet: ”Ne ovat viisai-
ta, Jumalan antamia sanoja. Omakielisinä ne painuvat sydä-
meen ja tavoittavat omantunnon.” 
 

Marina Zjuzevan Sananlaskujen kirjan lukeminen johti mielen-
muutokseen: ”Aloin tutkia elämääni ja tajusin, etten enää halua 
elää ja toimia kuten ennen. Haluan, että Jumalan Sana ohjaa 
minua ja tekojani. Erittäin tärkeää olisi, että nuorisoa opetettai-
siin elämään tämän kirjan ohjeiden mukaan. Jos he tuntisivat 
ne ja noudattaisivat niitä, he varjeltuisivat pahalta.” 
 

Podjelskin komikirkon johtaja Vasili Širjaevia puhuttelee se, 
kuinka Jumala neuvoo ihmistä niin kuin isä poikaansa: 
”Toivon, että opin elämään sen mukaan, miten Jumalan Sana 
opettaa”, hän painottaa.    
 

Kirja painetaan joulukuussa ja painos on 2000 kpl. 
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