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Yleinen havainnekuvaus apostoli Paavalin tekemistä neljästä
lähetysmatkasta. Vaikuttaa ja on selväkin, että piirretyt viivat
eivät kerro koko totuutta Paavalin tekemistä matkoista.
Niissä ei ole otettu vakavasti Paavalin sanoja roomalaiskirjeessä:
“...tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän
Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen
ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen
suorittanut Kristuksen evankeliumin
jjulistamisen.” (Room. 15:19)

SECTION 1

Avainsanojen tarkastelua
Kielivertailussa on ensisijaisessa asemassa luonnollisesti teksti,
jolla asia on ilmaistu ensiksi eli kreikka. Oleellisimmat sanat
tätä tarkastelua silmällä pitäen ovat prepositiot, jotka viittaavat
Illyriaan ja sitten itse sana Illyria.

YLLÄ ROOM 15:19 KREIKAKSI

“Trough mighty signs and wonders, by the power of the
Spirit of God, so that from Jerusalem, and round about unto
Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ.”
Romans 15:19 KJV)
❖ “me fuqi shenjash dhe mrekullish, me fuqi tê Frymês sê
Perêndisê, kêshtu qê, prej Jerusalemit e pêrqark gjer nê Iliri
kam pêrmbushur shpalljen e ungjillit tê Khristit.”(Romakêve
15:19 Shogêria Biblike Shqiptare)
❖ “in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des
Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis
nach Illyrien das Evangelium von Christus voll
ausgerichtet.” (Römer 15:19 Die Bibel nach der ûbersetzung
Martin Luther)
❖

Kreikan sana kykloo tarkoittaa “kulkea ympäri”. Ja mechri tarkoittaa lähinnä samaa kuin englannin unto eli tässä tapauksessa
“siellä ollen” “sen saavuttaen”.
Kuningas Jaakon käännös on tulkinnut sanat suunnilleen ajatuksella “ympäri Illyricumia kulkien” Albanian kielinen versio tulkitsee sanat myös niin, että Paavali kulki tuossa maassa “saavuttaen
sen” saaden “siellä kulkemisen päätökseen” Lutherin käännös
ilmaisee niin, että Paavali oli kulkenut ympäriinä tullen Illyriaan
saakka, ts. sille alueelle.
Illyriasta ei ole yhdentekevää käyttääkö siitä nimitystä Illyria vai
Illyricom tai Illyrikon. Sanana Illyria tarkoittaa niitä heimoja,
jotka muodostivat jokseenkin yhtenäisen alueen nykyisen Albanian keski- ja pohjoisosissa. Heillä oli oma kieli eikä heillä ollut
tuolloin selvää valtiollista rajaa. He saavuttivat itsenäisen valtiollisen aseman joksikin aikaa ennenkuin Rooma alisti sen vuonna
167 rKr.
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Apostolien teoissa 17:1 mainitaan paikka Apollonia.
Se kerrotaan aivan kuin kaupunki olisi Amfipoliin ja
Tessalonikan välillä. Muinaistieto kertoo, että siellä
oli Apollonia niminen kaupunki, joka nyt olisi
Pollina- nimisen paikan yhteydessä. Paikka on 46 km
Amfipolista lounaaseen ja 57 km Tessalonikasta
itäkoilliseen.
❖ H. Palva mainitsee Raamattutieto- kirjassaan:
“Paavali kertoo ulottaneensa lähetysmatkansa
Illyriaan asti (Room 15:19). Kun muualla ei ole
näkynyt mainintaa tällaisesta matkasta ja kun on
mahdotonta tarkkaan tietää, miten laajaa aluetta
Paavali tällä nimellä tarkoitti, on tyydyttävä
otaksumaan, että hän kolmannella lähetysmatkallaan
pistäytyi sisämaassa ylittäen Makedonian
länsirajan.”
❖ H. Palva samoin kuin yleisesti käytetään nimiä
Illyrikon ja Illyria huolimattomasti ajattelematta
tarkemmin sitä, että nuo sanat omaavat toisistaan
poikkeavan sisällön.
❖

Avainsanojen tarkastelua
Roomalaisten valloitettua aluen, Rooma muodosti hallinnollisen
alueen, jonka nimeksi he antoivat Illyricum. Sen rajat etelässä
olivat silloisen Makedonian kanssa yhteiset. Illyricumin
eteläisellä alueella asui huomattavan runsaasti kreikkaa puhuvaa
väestöä, joka oli sinne muuttanut Kreikasta joko suoraan tai Korfun saaren kautta. Illyricumin eteläinen raja kulki hieman via Egnatian eteläpuolella.
Via Egnatia on tie, joka oli olemassa ammoisista ajoista mutta
roomalaisaikana se vahvistettiin samanlaiseksi kuin esimerkiksi
via Appia, eli noin kuuden metrin levyiseksi, se oli kivetty tai jos
kiviä ei ollut lähimaastossa, tiukkaan poljettu hiekka sidosmaan
eli saviperäisen aineksen kanssa teki siitä suhteellisen hyvin kuljettavan tien.
Via egnatia oli lännen ja idän välinen valtatie, Istanbulista Adrianmeren rannikolle, jossa sillä oli kaksi kohdetta nykyinen Durres ja antiikin aikaan laajasti tunnettu Apollonia. Apollonia sijaitsi noin 90 kilometriä Durresista etelään ja 12 kilometriä nykyisestä Fieristä länteen. Apollonia oli samaa nimeä kantavista kaupungeista kuuluisin. Siellä oli koulutuskeskuksia kauppapaikkojen lisäksi. Mm. keisari Augustus ennen keisariksi tuloaan
opiskeli Apolloniassa.
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Illyrikon vai Illyria

Iso Raamatun Tietosanakirja sanoo Illyrikonista
seuraavaa: “Illyrikon l. Illyria oli laaja alue
Adrianmeren itä- ja koillisrannikolla. Se käsitti nykyisen
Pohjois- Albanian ja Jugoslaviaan kuuluvat
Montenegron, Hertsegovinan, Dalmatian, Bosnian ja
Kroatian...”
Edellinen kuvaus koskee nimenomaan Illyrian aluetta
mutta ei Rooman provinssin Illyrikon eli Illyricumin
aluetta.
Kuitenkin kummassakin tapauksessa Paavalin matka on
ulottunut kauas länteen Balkanilla. Alkukieli Room
15:19 litteroituna: “...hoste me apo Ierousalem kai kyklo
mechri tou Illyrikou, peplerokenai to euangelion tou
Christou.” Illyrikou = Illyricum.

Sanojen Illyria ja Illyrikon välillä on merkitysero. Yleisesti Illyria
tarkoittaa illyrialaisten heimojen asuinaluetta. Sen muodostivat
illyrialaisten eri murteita puhuvat heimot.He olivat joitakin
aikoja itsenäinen valtakunta, joka käsitti suunnilleen pohjoisosan
nykyisestä Albaniasta, Bosnia- Herzevinan alueen, Montenegron, Dalmatian ja Kroatian alueet.
Roomalaiset taistelivat useaan otteeseen näissä paikoin asuvia illyrialaisia vastaan ja valtasivat alueet vuonna 167-168 eKr.
Vähän ennen ajanlaskumme alkua roomalaiset muodostivat alueesta hallinnollisen maakunnan. Silloin siihen kuului myös huomattava osa nykyisen etelä- Albanian alueesta. Huomattava osa
tuon eteläisen osan asukkaista oli kreikkaa puhuvia kansoja,
jotka olivat tulleet seudulle 5-600 luvuilla eKr.
Tätä maakuntaa roomalaiset nimittivät Illyricumiksi. Sana Illyricum tarkoitti roomalaista hallintoaluetta, jonka yhtä sisäistä
osaa kutsuttiin latinalaisittai Epirus Novaksi.
Tällä alueella, Epirus Nova, sijaitsi antiikissa kuuluisin Apollonia- niminen kaupunki.
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Päätelmä
Epirus Novan eli Illyricumin alueella olevassa kaupungissa oli
50-60000 asukasta jo sataluvulla eKr ja se yhä kasvoi. Se kuitenkin tuhoutui myöhemmin maanjäristysten seurauksena eikä
siellä ole enää juuri muuta kuin maineikkaita raunioita.

YLLÄ ELBASANIN KAUPUNKIA JONKA
KAUTTA VIA EGNATIA KULKI

Apostolien teoissa on Luukkaan mukaan seuraavaa:
“Ja he matkustivat Amfipolin ja Apollonian kautta ja
tulivat Tessalonikaan, jossa oli juutalaisten
synagooga.” (Ap. t. 17:1.)
❖ Joidenkin karttojen mukaan Amfipolin ja Tessalonikan
väliin on merkitty Apollonia. Toisissa kartoissa nimen
Apollonian perään on asetettu kysymysmerkki.
Hyvinkin saattaa olla, että monista Apollonianimisistä kaupungeista yksi olisi ollut tuossa välissä.
Missään tapauksessa se ei ole ollut Illyricumissa
sijainneen Apollonian vertainen.
❖

Paavalin aikaan eli hieman keisari Augustuksen jälkeen oli nimi
Illyricum vakiintunut jo parin sadan vuoden ajan, joten ei ollut
mitään epäselvää, mitä Illyricum käsitti ja missä sen rajat suunnilleen olivat. Kyseiset alueet kuten Illyricum, Makedonia,
Traakia jne olivat hallinnollisia alueita ja niiden sisällä verotusta
ja muita asioita hoitivat maaherrat ja hänen virkamiehensä.
Näin ollen oli suhteellisen harvinaista, että astuttiin toisen maaherran varpaille. Sellaistakun sattui. Niitä hillitsemään Rooma
lähetti legiooniaan tarpeen mukaan, elleivät ne muuten asettuneet.
Paavali samoin kuin Luukas olivat oppineitä miehiä ja tiesivät
maantieestä tarpeeksi, tietääkseen kenen maaherran alueella he
vaelsivat. Siksi on pidettävä selviönä, että Paavali oli tehnyt lähetysmatkan ainakin Illyricumin tuntumassa ja se silloin tarkoittaa,
että hänen on täytynyt vaeltaa via Egnatiaa pitkin joko toisen tai
kolmannen lähetysmatkansa aikana. Todennäköisimmin Luukkaan sanat Apostolien tekojen 17. nen luvun alussa tarkoittavat
Illyricumin Apolloniaa, kolmannen lähetysmatkan yhteydessä.
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päätelmän tarkennusta

LOREM IPSUM

Epirus Novan alueen Apollonia sijaitsi n. 90 km
Durresista etelään ja n. 12 km Fieristä länteen. Via
Egnatia jakaantui kahdeksi haaraksi Elbasanissa,
josta eteläisempi haara meni Apolloniaan ja
pohjoisempi Durresiin.
❖ Apollonia sijaitsi hyvässä maantieteellisessä paikassa
ja sen satama oli suuri. Siellä oli tunnettuja
koululaitoksia niin, että mm. Octavianus(keisari
Augustus) kävi siellä koulua.
❖ Paavali pyrki usein tavoittamaan huomattavia
asutuskeskuksia kuten Ateena, Rooma, Korintto,
Tessaloniki jne. Ei siis mikään ihme, jos hänen teki
tavoittaa kansanjoukkoja Apollonian kaupungissa.
❖

Via Egnatian itäinen pää oli Istanbulissa. Tie oli ollut olemassa
jo miltei muinaisuudesta mutta roomalaiset kunnostivat sen lähinnä omia tarkoituksia varte. Se tehtiin muiden pääteiden levyiseksi, eli kulkuväylä oli 6 metriä leveä. Se kivettiin ja jos kiveä ei
ollut saatavilla lähialueella, tien pinta tallottiin soran ja sidosaineen kanssa tiiviiksi. Tietä oli helppo sotilaiden kulkea.
Myös kauppamiehet ja luonnollisesti myös kaikenkarvaiset huijarit, rosvot ja maankiertäjät sitä käyttivät.
Useisiin Paavalin lähetysmatkoja kuvaaviin karttoihin on
merkitty Apollonia- niminen paikka Amfipoliin ja Tessalonikan
väliin.Joissakin kartoissa on aseteetu kysymysmerkki nimen Apollonia perään.
Luukkaan tekstissä sanotaan: “Ja he matkustivat Amfipoliin ja
Apollonian kautta ja tulivat Tessalonikaan...” (Ap. t. 17:1)
Amfipol ja oletettu Apollonia ovat jokseenkin via Egnatian läheisyydessä. Toisaalta Luukkaan teksti viittaa toisaalta viipymiseen,
että tavoitteen saavuttamiseen. Siitä voidaan jopa päätellä, että
Paavali tuskin kävikään siinä Apolloniassa joka on Makedonian
eteläosassa vaan hän meni seuorinta tietä via Egnatiaa Epirus
Novan alueella olleeseen tunnettuun ja kuuluisaan kaupunkiin
Apolloniaan.
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SECTION 6

Näköaloja
Edellä esitetty lähetyskuvio avaa uusia näköaloja. On eittämätön
tosiasia, että kristillisyys Albanian noissa osissa, Durresin ja muinaisen Apollonian alueella on peräisin ensimmäiseltä vuosisadalta välittömästi apostolien puheiden seurausta.

APOSTLE PAUL IN ILLYRICUM
❖

Koco Zheku; The bishopric of Bylis, one of the
earliest bishoprics in Albania: “Christianity in
Albania has a very ancient origin. The communities
of the Christian faith in this country emerged very
quickly following the apostolic preaching of Saint Paul
himself, namely since the first century of the Christian
era. As it is documented in his letters, the Apostle Paul
preached in Illyricum and specifically in the town of
Apollonia, one of the most floushing town of the
time.”

Albanian ja Makedonian alueella on runsaasti kirkkojen
raunioita jo vanhalta ajalta. Elbasanissa on kaivettu esiin 500luvulta olevan kirkon rauniot, Durresin amfiteatterissa on suunnilleen samoilta ajoilta oleva kappeli noissa tiloissa. Beratista on
löydetty ns. Purple Codex, joka on yleisen ajoituksen mukaan viimeistään kuudennelta vuosisadalta.
Se oodeksi sisältää Matteuksen ja Markuksen evankeliumit.
Koodekseihin liittyy kertomus, joka saattaa valottaa niiden todellista ikää hieman tarkemmin.
Vuosisatojen ajan aina 1200- luvulle saakka kristillinen kirkko
käytti tuota koodeksia niin, että se avattiin luettavaksi kerran
vuodessa. Siitä sanottiin, että se tehtiin sen miehen kunniaksi,
joka oli kirjoittanut sen koodeksin. Tuo päivä jona sitä luettiin
tapahtui Johannes Krysostomoksen syntymäpäivänä. Ihmiset siis
ajattelivat, että hän olisi kirjoittanut purppurakoodeksin.
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Purple Codex of Berat
Johannes Krysostomos oli karkotettuna jonkin aikaa Epirus Novan alueella noin vuonna 403 tai niillä main. Voisiko kirjoitus
olla siltä ajalta? Toisaalta koodeksin kirjoitustyyli (kreikka) viittaa siihen, että sitä tapaa ei käytetty enää 600- luvulla. Purppurainen väri ja sen koostumus viittaa tuota varhaisempaan aikaan. Niinikään se, että koodeksi sisältää vain Matteuksen ja
Markuksen evankeliumit, voi viitata niin varhaiseen aikaan, jolloin Uuden Testamentin kaaninista ei ollut vielä sovittu ja siten
se voisi olla kirjoitettu vaikkapa ennen vuotta 367.

Shaban Sinani: The Purple Codex of Berat: A basic
frame of reference for the evangelic literature: a
testimony by Father Zef Valentini, in 403 A.D. St.
John Chrysostome was sent exile in the lands of
Epirus, which means within Balkan space”
❖ Purple Codex of Berat näyttäisi todisteiden mukaan
olevan kirjoitettu ennen Uuden Testamentin
kanonisoimista, joten se voi hyvinkin olla
Hieronymuksen ajalta. Koodeksi on kirjoitettu
vanhalla kreikan kielellä.
❖ Koodeksin kirjoituksen muoto, tyyli, pergamentti ja
purppura väri kertovat, että kooddeksi on lähinnä 3.
400 luvulta.
❖

Koodeksi on kirjoitettu purppuravärillä värjättyyn pergamenttiin hopeaisilla kirjaimilla. Se on ollut arvokas työ jo sen tekemisen aikaan saati nyt, jolloin sen arvo on mittaamaton. Ja mitä se
on merkinnyt sen ajan ihmisten käsityksiin maailmasta, Jumalasta jne ja mitä kaikkea virikettä se onkaan antanut silloisten ihmisten kirjallisille ja taiteellisille pyrkimyksille.
Nämä maininnat ovat vain kuvausta siitä, mitä varhainen
kristinusko toi tullessaan tuohon maahan. Hieronymos oli syntynyt Stridonissa, nykyisen Bosnia-Herzegovinan alueella vuonna
347, toisen tiedon mukaan 331. Hänen vanhempansa olivat kristittyjä ja Hieronymuksen äidinkieli oli Illyrian murretta Ei ole
siis syytä ohittaa Paavalin sanoja siitä, kuinka hän ympäriinsä
käyden oli tuonut evankeliumin sanan Illyricumiin saakka, ainakin sen
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MIKSI PURPLE CODEX ON TÄSSÄ

Koska koodeksi on maailman viiden vanhimman
kristillisen julkaisun joukossa, on selvää, että
Illyrikumin alueella oli jo varhain juurtunut
kristillisyys.
❖ Koodeksia luettiin ja käytettiin kirjallisena opettajana.
❖ Koodeksin ohella jo 300- luvulla oli piispoja
Illyrikumin aluueelta osallistunut kirkolliskokoukseen.
❖ Acta Sanctoriumin mukaan Asteios- niminen mies oli
ensimmäinen Durresin (entisen Epirus Novan
alueella) piispa, Hänet teloitettiin kuvernöörinä olleen
Agrikolaoksen aikaan keisari Trajanuksen hallitessa
98-117.
❖ Piispa pantiin ristille, kun pakanalliset hallitsijat
halusivat tuhota laajaksi paisuneen Jumala- idolin.
❖ Erään tiedon mukaan Durresissa oli ensimmäisen
vuosisadan vaihtuessa toiseksi yli kuusikymmentä
kristittyä perhettä.
❖ Kaikki viittaa vahvasti siihen, että Paavalin sanat on
otettava vakavasti hänen vieneen evankeliumin sanaa
ihmeiden ja merkkien vahvistamana illyricumin
alueelle. Siellä ihmiset saivat tutustua evankeliumin
sanaan jo 50- luvulla!

Lopuksi

❖

rajapintaan saakka ja todennäköisesti edemmäksikin. Kaiken
lisäksi hän oli tehnyt tuota työtä Pyhän Hengen voimassa vahvistaen merkkien ja ihmeiden kautta olevansa kaikkivaltiaan Jumalan asialla kertoessaan Jeesuksen sovituksesta pakanoille.
Jos joku epäile, ettei Paavali olisi ennättänyt kulkea sellaista matkaa kummankaan lähetysmatkan yhteydessä, on otettava
huomioon, että Paavali mitä todennäköisimmin käytti Balkania
poikkimain kulkiessaan via Egnatiaa, joka oli hyväkuntoinen tie.
Koko matkaa ei tarvinnut kulkea jalan, menijöitä ja tulijoita oli
aaseilla, härillä, hevosilla, joten mutka kuuluisassa Apolloniassa
ei ottanut kauaa aikaa. Välillä ei ollut hyvin monia suuria asutuskeskuksia, joten aikaa ei niiden vuoksi kulunut paljon Koska
sitä käyttivät kauppamiehet, sotilaat, kiertelevät opettajat jne
sekä rikolliset, hän myös käytti ja koska hän oli Rooman kansalainen, hänellä oli Pax Romana suojelemassa vaikka Jumala
häntä todellisuudessa suojeli niinkuin muulloinkin, kuten
esimerkiksi: “Sillä tänä yönä seisoi minun tykönäni sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä myös palvelen, ja sanoi:
Äläpelkää, Paavali, keisarin eteen sinun pitää menemän ja katso, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat.”
(Ap. t. 27:23,24)
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