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Athosvuoren pyhiinvaelluksella on helppo 
eksyä päänsä sisäisiin. Aamuisin voi aina 
yrittää uusiin suuntiin. Tai syvemmälle.

L Aamu Stavro-
nikitan luostarin 
vierasmajassa.
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A
thosvuoren viisumi, dia-
monitirion, ei ole mikä 
tahansa lipare. Kun sen 
viikkaa passinsa väliin 
Kreikan Ouranoupolik-
sessa, tämänpuoleisen 
maailman viimeisessä 
rajakylässä, muuttuu 

samalla hetkellä turistista pyhiinvaeltajak-
si. Käsite ei ole ihan ongelmaton, ei ajatus 
pyhästä eikä vaeltamisesta.

Toistaiseksi viimeisenä siviiliyönä he-
rään siihen, kun huonetoveri sanoo, että 
”ei ole mitään hätää, käännä vain takamus 
ovea päin, ei mitään hätää”.

Aamulla pakatessa pidämme lyhyen 
debriefingin. Kämppis kysyy, näinkö pai-
najaisia. Myönnän uneksineeni. ”Huusit 
meinaan, kuka Perkele siellä on.” Pidäm-
me sitä tilanteeseen sinänsä sopivana yö-
huutona, pyhiinvaelluksen kynnyksellä 
kompurointina. Kompasteluna se tulee 
varmaan jatkumaankin, ajatuksellisena 
kuleksimisena.

Tietämysnavigaattorin koodit ovat koh-
dillaan: itäisin Khalkidiken prefektuurin 
kolmesta niemestä, noin 360 neliökilomet-
riä, ei tieyhteyttä mantereelta, itsehallinto-
alue, eteläisessä kärjessä hieman yli 2 000 
metrin korkuinen Athosvuori, 20 luostaria, 
12 skiittaa, laskematon määrä erakkomajo-
ja, 2 300 munkkia, naisilta pääsy kielletty, 
tuhatvuotisjuhlat vietetty, ainutlaatuinen 
kilvoituskeskittymä maailmassa. Tietää voi 
mitä vain, mutta vähänkös se auttaa.

Tähän rinkkaan tulen hermostumaan. 
Sen tiedän vanhastaan.

I tseään ei voi vilkuilla peilistä, koska 
niitä ei ole. Sisäänpäin joutuu katsele-
maan toisenlaisista heijastuksista. Ne 

tarvitsevat toisenlaista valoa. Simonopet-
ran aamuyössä kävelen päin laskevaa kuu-
ta. Se on ihan eri asia kuin on kokea ole-
vansa auringonlaskun miehiä. Aurinko on 
nouseva selän takaa, mutta siihen on vielä 
aikaa, tunti ehkä, kiirettä ei ole, ehdin hy-
vin tienmutkan taakse.

Kuun valo on outoa, peittelevää valoa, se 
uduttaa varjojen reunat pehmeiksi ja liu-
kuviksi. Pieniä, vikkeliä varjoja ei tarvitse 
hätkähdellä. Ne ovat kissoja. Ne isommat 
ja vikkelät olisivat sitten jo villisikoja.

Edessä on kokonainen viikko ja kymme-
nen luostaria tai skiittaa. Olen tehnyt itseni 
kanssa lyhytkestosopimuksen. Jättäydyn va-
paaseen pudotukseen ilman teologista las-
kuvarjoa. Joskus on parempi iloita saamis-
taan mahdollisuuksista kuin olla oikeassa.

Isien opetuksen mukaan alakuloisuus 
kuuluu Kiusaajan keinovalikoimaan. Eh-
kä siihen keinovalikoimaan kuuluu myös 
romanttisuus. Muistiinpanojen kuunva-

lonpehmeäksi soseuttaminen on nyt vä-
hän kiusallista.

Päivä saa ensimmäiset kosketuksensa 
Pyhän Vuoren lakiseen, valot vaihtavat vuo-
roaan, tähdet haaltuvat näkymättömiin, 
varjot ryhdistäytyvät ja hakeutuvat muuttu-
viin hetkiasemiinsa. Luostari valaistuu ma-
teriaalisiin yksityiskohtiinsa. Sen julkisei-
nä alkaa siitä, mihin 300 metrin korkuinen 
kalliojyrkänne päättyy. Se on siis ulkoises-
tikin sitä millaisena sitä hengellisestikin 
pidetään: erittäin ryhdikäs. Simonopetran 
maineeseen kuuluu myös bysanttilaisen 
kirkkolaulun laadukas osaaminen. Kau-
neintakaan päivännousua ei yleensä voi ku-
vata sanomalla, että se on perinteisesti laa-
dukas. Bysanttilaista kirkkolaulua kyllä voi.

Simonopetra on koinobiaalinen. Yh-
teiselämäluostari, kaikki on yhteistä, yk-
sityisomistus kielletty. Luostarinväkeä 
laajemmin ovat yhteistä ainutkertaiset kä-
sikirjoitukset. Kirjasto on syvällä kalliossa. 
Sekin on hyvässä ryhdissä. Vanhat käsikir-
joitukset kohtaavat täällä täysin modernit 
arkistointimenetelmät. Pinnat ovat pöly-
puhtaat, nurkissa eivät seitit heilu ja valot 
riittäisivät painoväreissään haalistuneiden-
kin tekstien lukemiseen.

Ympäröivät metsät olivat tulessa vuonna 
1990. Luostari pelastui, siitä paloivat vain 
puiset parvekkeet. Pelastua on täällä se oi-
kea sana, ei selviytyminen. Tuli on tuhon-
nut yli 800 vuotta vanhaa luostaria kolmasti.

Aamuinen mutkan taakse salautuminen 
osoittautuu turhaksi. Pyhiinvaeltajille vara-
tut savukointipaikat ovat kauneimmat, mis-
sä koskaan olen päiviäni kokoon keräillyt.

Profeetta Eliaan skiitalla ei poiketa 
vain siksi, että se on matkan varrel-
la Stavronikitaan. Skiitalla käydään 

kunnioittamassa ihmeitätekevää Itkevä 
Jumalanäiti -ikonia.

Ei elämä aina ole ollut veljellistä ja rak-
kaudellista. Skiitalla käytiin sata vuotta sit-
ten jatkuvia riitoja Pantokratorin luostarin 
kanssa. Siellä pelättiin venäläisen veljestön 
pyrkivän muuttamaan skiitan itsenäisek-
si luostariksi. Luostariksi nimeäminen on 
statuskysymys. Skiitat kuuluvat aina jonkin 
pääluostarin alaisuuteen. Keljakaan ei ole 
vain munkin niukka asumus, kelja voi olla 
myös usean rakennuksen muodostama ko-
konaisuus, missä ohjaajavanhuksen kans-
sa kilvoittelee muutama kuuliaisuusveli.

Kreikkalainen veljestö tuli Profeetta 
Eliaa n skiitalle 1992. Vaeltajille tarjotaan 
kahvit, mutta kekseistä munkkiveli sanoo, 
että ne ovat toisen maailmansodan jälkei-
seltä ajalta. Arvelen, ettei se meitä haittaa. 
Niiltä ajoilta tämä joukkokin on peräisin.

Stavronikita on korkealla kalliolla, me-
ren äärillä, ja sitä pidetään yhtenä Pyhän 

Vuoren kauneimmista luostareis-
ta. Uskon heti. Luostari on myös 
yksi pienimmistä. Ihmisen ko-
koisilla mittasuhteilla on merki-
tyksensä. Luostarin portilla, vii-
niköynnöksien varjotuksessa, 
tuntuu jo rinkan heivaaminen se-
lästä perille pääsyltä.

Tuliaistarjoomuksena on sitä, 
mitä luostariin saapuville vaelta-
jille yleensä tarjotaan: pala soke-
riturbotettua lukumia, lasillinen 
vettä ja tillikka rakia. Perinteen on 
täytynyt syntyä käytännöstä. Kun 
luostarin portteja on kolkuteltu 
pitkien ja uuvutta vien jalkavael-
luksien jälkeen, mikä olisi voinut 
toimia paremmin kuin verensoke-
ria tasapainottava lukumi, elvyttä-
vä vesi ja raki relaksanttina.

Luostareiden porteilla ihmisen kaikki-
voipaisuuden kaventuminen tapahtuu kuin 
huomaamatta, varsinkin jos on alttiut ta rea-
goida historian nipistelyyn. Täällä on ollut 
luostari 900-luvun lopulta saakka. On ku-
koistettu ja köyhdytty, on tuhouduttu ryöstö-
retkissä, on rakennettu uudestaan, ja toimi-
tukset ovat jatkuneet vuosisadoista toiseen. 
Vähävoimaisina vuosina vain muutaman 
munkin varassa, mutta jatkuneet.

Vierasmajan kulmahuoneessa nautim-
me ehtoon tullen kuivaviinit, pienet rasia t 
rusinoita kolmeen poikaan ja yritämme 
arvuutella, onko tämä merelle avautuvie n 
ikkunaseinien tila tarkoitettu vain siihen 
käyttöön, jollaisena sitä nyt pidämme, aset-
tumisen olemistilana. Niin sen täytyy olla, 
sillä tuskin munkit tarvitsevat tätäkään huo-
netta toimituspalavereihinsa, sillä heidän 
toimitustensa käsikirjoitus on laadittu sa-
toja vuosia sitten, eikä täällä ole ollut tapa-
na Jumalaa jatkuvilla uudistuksilla häiritä.

Meri hengittää läpi vierasmajan ikään 
kuin ulkona sataisi. Se ääni on kuitenkin 
vain jo syksyyn asettuneen mielen kotikai-
puista kohinaa.

Pitkä munkki käy sytyttämässä vierasma-
jan käytävien ja portaikkojen öljylamput. Ne 
ovat pieniä kuutamoita. Pimeän vallat eivät 
enää tänä yönä tästä laajene. Tuoksuu ka-
donneelta maailmalta ja perilläolemiselta.

Luostarin pihalta kuuluu kumu, soinnil-
taan ikiaikainen sekin, viesti valmistautu-
misesta palvelukseen. Munkki lyö tarkassa 
rytmissä pysyen puunuijalla puista lautaa. 
Turkkilaisvallan aikana kellojen soittami-
nen kirkossa oli kielletty, talandojen käyttö 
jäi luostareiden käytännöksi.

Pientä, hämärää ja suojaisaa, Stavroniki-
tan kirkko on kuin tasku. Taskussa kaikki 
on lähempänä.  Nurkkautuneena en kui-
tenkaan juuri nyt näe Theofanes Kreeta-
laisen 1546 maalaamia ikoneita, niitä, joi-

ta monissa taidekirjoissa näkee. Tämä on 
suuren toivon ja kirkastumisen maailma, 
jota liekit kannattelevat.

Ortodoksiset vaellusveljet tietävät kiel-
tä osaamattominakin missä mennään. It-
se tunnistan vain muutaman sanan, Kyrie 
eleison (Herra armahda, Kristus armahda, 
Herra armahda), se on oikea hetki tehdä 
ristinmerkki, kerran vai kolmasti, en tiedä, 
en ole tarkkailussa, en suorittamassa, mut-
ta mukana tasavertaisesti ulkopuolisena.

Ehkä tämä on juuri se kokemuksen het-
ki, jota lähdin etsimään. Kokemus on vain 
kovin helposti merkityksiä vuotava sana. Si-
tä tulisi käyttää pohjaan saakka painuvien 
tuntemuksien kuvajaisena samalla lailla 
kuin tulisi kuvata kynttilöiden liekkien ka-
toamista lattian mosaiikkiin häilyvinä hei-
jastuksina. Ei pysty.

Puolipimeässä voi piilotuijottaa. In-
tensiivisellä tuijottamisella yritän löytää 
munkkien kasvoilta edes jonkinlaisia vih-
jeitä siitä, miksi he ovat tänne päätyneet, 
ratkaisunsa tehneet ja elämänsä sitoutta-
neet. Nähtävissä on vain se, miten he su-
kivat partojaan, tekevät ristinmerkit omal-
la käsialallaan, miten he taipuvat ikoneita 
suudellessaan.

Tuijottelu palautuu kuitenkin siihen hä-
keltyneeseen ajatukseen, että jokainen on 
ollut jonkun lapsi, jossain ehkä oppinsakin 
hankkinut ja tämän kaiken valinnut, tai tä-
hän valittu. Miten meistä ihmisistä on näin 
moneksi?

Kyynelsilmäisiä en näe, vaikka silmäin 
vedet niin usein kirjallisissa Athoksen ku-
vauksissa ovat vierineet poskille aidon kos-
ketuksen helminä.

Kirkon ovisuupenkille on ilmestynyt nuo-
ri mies. Hän muistuttaa ”Kristuksen tähden 
houkkaa”, karvahattu korvillaan, omiaan pu-
huen. Tai omilleen puhuen. Houkkapyhät, 
jotka tekeytyivät hulluiksi lähimmäistensä ja 
oman pelastuksensa vuoksi, elivät kuitenkin 

1400- ja 1500- luvuilla. Tämän hou-
kan täytyy olla aito ja tuore. Palve-
lukseen hän ei osallistu, hän jää 
odottamaan sen päättymistä liit-
tyäkseen trapesaan iltaselle nou-
sevien hiljaisten saattoon.

Kun vähään tilaan on pitänyt 
saada kaikki tarpeellinen käyttö-
tila mahtumaan, trapesaan vie-
vät portaat ovat hengelle käyvän 
jyrkät. Hidastelen nousussa sen 
verran, etten joudu istumaan kar-
vahatun viereen. On näennäisesti 
hyvä syy olla kiirehtimättä.

I vironin pihalla voisi teoriassa 
kokea jonkinlaisen aikani-
pistyksen. Tämä on Pyhän 

Vuoren ainoa luostari, jossa nou-
datetaan kaldealaista ajanlaskutapaa. Vuo-
rokausi alkaa auringon noustessa. Pään 
sisäinen humahdus on taas ja kuitenkin 
historiallista humahtumista. Luostarin pe-
rustivat pyhiksi julistetut georgialaiset Jo-
hannes ja Euthymios, isä ja poika vuonna 
980. Mietin sitä.

Ivironissa käynnin syy on Jumalanäiti 
Portaitissa -ikoni. Sitä pidetään Pyhän Vuo-
ren suojelijana. Legendan mukaan Neitsyt 
Maria ja evankelista Johannes olivat Kris-
tuksen ylösnousemuksen jälkeen matkalla 
Jaffasta Kyprokselle tapaamaan Lasarusta, 
kun laiva harhautui ja ajautui rantaan juuri 
Ivironin kohdalla.

Paikan kauneus ihastutti Mariaa ja hän 
pyysi poikaansa sen siunaamaan. Athos-
vuorta pidetään Jumalanäidin puutarhana, 
johon muilla naisilla ei ole pääsyä. Kreikan 
kulttuuriministeri Melina Mercouri ilmoit-
ti tulevansa alueelle 1980-luvulla, mutta 
joutui perääntymään aikeistaan munkkien 
uhatessa aseellisella vastarinnalla. Euroo-
pan parlamentti esitti 2003 naiskiellon ku-
moamista, mutta Kreikan valtio epäsi sen.

 Ivirinonissa kaikki on aristuttavan suur-
ta, sisäpihasta lähtien. Luostarin matka-
muistomyymäläkin on laaja. Ikoneihin en 
vielä tohdi kajota, vaikka sellaisen olin-
kin suunnitellut kotiin vieväni. Ikonit ovat 
oma monikerroksinen maailmansa tässä jo 
muutoinkin monikerroksisin symbolein ja 
merkityksin ladatussa todellisuudessa. Iko-
nin kohtaaminen tarvitsee kykyä lukea, en-
kä osaa edes aakkosia.

Ostan kuitenkin ensimmäisen matka-
muistoni, sellaisen, jonka kanssa ymmär-
rys ei joudu koetukselle. Matkamuisto so-
pii kuin pipo päähän, mihin se itse asiassa 
on tarkoitettukin.

Karakalloksen luostarissa käymme ter-
vehtimässä isä Prodromosta. Hänen suo-
malaisuutensa toimii relaksanttina. Kai-
ken aikaa on ollut havaittavissa, miten isien 

L Suuri Lavra, tuhatvuotinen, Athoksen luostareista 
ensimmäinen.

Öljy-
lamput
syttyvät
pieninä
kuutamoina.
Pimeän
vallateivät
tästäenää
laajene.

E
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kohtaaminen on aiheuttanut 
respektistä selänjäykkyyttä. Isä 
Prodromos on yksi isistä, mutta 
heti rentouttavalla tavalla tuttu 
kaveri, vaikka hänen entisestä 
elämästään ei muutamaa lai-
haa viitettä lukuun ottamatta 
mitään tiedäkään.

Hän oli aikansa hengellistä 
kotiaan etsinyt, vaihtoehtoja tut-
kaillut ja viimein, 14 vuotta sit-
ten, tänne Pietarin kautta pääty-
nyt. Isä Prodromos sanoo, että 
teeskentelemällä täällä ei selviä 
kahtakaan viikkoa. Uskon heti.

Prodromoksen kuuliaisuus-
tehtävänä on luostarin istu-
tuksien hoitaminen, maalli-
kollisesti hän on viherosaston 
työntekijä.

Karakalloksessa on ollut ylimääräinen 
paasto, Kreikan ja Euroopan talouskriisin 
vuoksi rukousvoiman vahvistamiseksi pi-
detty. Jos Kreikka tämän vaelluksen päivinä 
ajautuisi ulos EU:sta, niin ehkä muutokset 
Pyhällä Vuorella jäisivät vähäisimmiksi ko-
ko maassa. Täällä ei syntyisi mellakoita, ei-
kä lakkoliikkeitä.

L akkoksen skiittaan tultaessa syntyy 
pieni mutta hallittu häsäkkä, kun sel-
viää, että vierasmajassa on nelipesäi-

nen jakaja ja kaikkien akut ovat finaalissa. Ei 
maailma yhteystarpeitaan muutamassa päi-
vässä irrota. Kiirehtiminen on turhaa, kuten 
se yleensä on, sillä tässä vuoripainanteessa 
ei yhteyspalkkeja löydy kuin kirkossa.

Omassa henkilökohtaisessa kentässä ei 
ole pystyssä ainuttakaan palkkia. Istutut-
taa ja huokailuttaa oikein perusteellisesti. 
Juuri nyt virikkeeksi riittää seurailla, miten 
siviilipuutarhuri ruiskii torjunta-aineita 
pulskikylkisille tomaateille. Tomaattisipu-
lisalaattia on tarjolla kaikkialla, joka aterial-
la. Hyvää, pelkästään sillä viikon selviäisi.

Vaellusveli käy kysymässä, mistä läh-
tee polun pää alempana laaksossa olevalle 
luuhuoneelle. Luulen tietäväni ja huiskai-
sen sen mukaisesti. Opin jo ensimmäisenä 
vaelluspäivänä, että jos laskeutuu 300 met-
riä alaspäin, niin sieltä täytyy nousta ylöskin, 
todennäköisesti konttaamalla ja vaikeassa 
happivajeessa. Hapetuksen turvaamiseksi 
sanon, etten lähde mukaan, koska tänään 
en jaksa enää yhtään ylösnousemusta. Ilma-
piiri alkaa vaikuttaa sanavalintoihin.

Synkkä on liian arvoladattu sana, mutta 
totinen tämä skiitta on. Romanialaisia lu-
kuun ottamatta täällä käy harvoin muita py-
hiinvaeltajia. Skiitta on romanialainen, on 
ollut sitä 1700-luvun puolivälistä lähtien.

Skiitan kahdeksasta majasta tunnetuin on 
Jumalanäidin ilmestykselle pyhitetty maja. 

Sitä johtava pappismunkki Stefanos puhuu 
oikein mitoitettujen askeleiden välttämät-
tömyydestä, ei liian rivakasti yrittäen, liikaa 
ponnistaen, ei liian vähän, ei laahustamal-
lakaan. Kilvoittelussa tarvitaan oikea a as-
kelmittaa, silloin se muuttuu hengitykseksi.

Stefanoksen majassa käännetään hen-
gellistä kirjallisuutta kreikasta romaniak-
si. Ensi talvena siinäkin majassa tehdään 
töitä lämpimin jaloin. Jätämme jakoon 
21 paria villasukkia, harmaita ja mustia. 
Arkkimandriitta Efraim Pyhän Andreaan 
skiitalla on sitten myöhemmin saava toi-
vomansa tuliaisen. Sen paketin perille toi-
mittaminen on ehkä pyhiinvaelluksen hel-
poimmin täytettävä lupaus.

Vanhus Efraim tunnetaan Kreikassa ar-
vostettuna puhujana. Hänellä on suuri 
määrä hengellisiä lapsia myös Athosvuo-
ren ulkopuolella.

Bysantin ajassa auringon lasku on kes-
kiyön hetki. Aamupalvelus alkaa kol-
men, neljän aikoihin ja kestää nelisen 

tuntia. Sinä aikana päivä oijentuu ryhtiinsä.
Vierasmajojen saleissa aamuyön uniin 

pistellään reikiä, kun vaeltavien veljien 
kännyköiden herätyskellot pirahtelevat. Ne 
sammuvat nopeasti yksi toisensa jälkeen. 
Pienikin raapaisu päivätajuun on riittäväs-
ti. Ylösnousuun varautuneet nukkuvat ke-
vyesti. Vuoteet natisevat, hahmot häälyvät, 
ovet naukahtelevat ja palvelukseen lähtevät 
liikkuvat kuin varjot unien viitta harteillaan.

Kaikki eivät lähde, lähteä voi myöhem-
minkin. Palvelus ei ole suoritus, se on 
osallisuutta, kullekin henkilökohtaisen, 
kulloinkin käytettävissä olevan henkisen 
tilavuuden mukaisesti. Ehkä tämä koskee 
vain pyhiinvaelluksella olevia, ei täällä kil-
voitteluunsa sitoutuneita, tai ehkä pappis-
munkki Stefanoksen puheet oikein mitoite-
tuista askeleista koskevatkin meitä kaikkia.

Vaeltajan kiusaus on siinä, et-
tä hengellinen rivakkuus kas-
vaa etäisyyden neliössä. Varttu-
neemman veljen ilmoittaessa jo 
edellisenä iltana, ettei hän lähde 
palvelukseen heti sen alkaessa, 
hänellä on huomisissa hidas aa-
mu, muistutti yksi nuoremmis-
ta veljistä, miten kilvoittelun 
ensimmäiset askeleet ovat aina 
vaikeimpia. Meilläpäin muis-
tutetaan siitä, ettei vaaria pidä 
opettaa yskimään.

K aikki eivät voi asua luosta-
reissa. Se nyt on niin sel-
vää, ettei sitä kysymystä 

tarvitse pähkäillä. Asua on sitä 
paitsi väärä sana, he elävät tääl-
lä. Luostariin asettuminen ei ole 

mikään kevytpäätös, kilvoitteluun sitoutu-
minen sen yhden ja ainoan käytettävissä 
olevan elämänsä ajaksi on niin rankka rat-
kaisu, etten pysty kuin pyörittelemään sitä. 
Kuitenkin suomalaiset munkit, isä Prodro-
mos ja isä Joosef  Andreaan skiitalla saavat 
kaiken kuulostamaan kovin yksinkertaisel-
ta, selkeältä ”menettää vähän, voittaa pal-
jon” -ratkaisulta.

Toiset valitsevat toisin, ei huonommin, ei 
paremmin, mutta toisin. Hengellisyys ei ole 
traaginen eikä sankarillinen asia.

Munkit eivät ole sijaistettavissa eikä kil-
voittelua voi tehdä pätkätyönä, paitsi luos-
tareiden ulkopuolella, tuskin sielläkään. To-
taalinen sitoutuminen on se kysymys, joka 
painavana varjona kintereilläni seuraa, vaik-
ka päivän tunnelmat kuinka korkenisivat. Si-
toutuminen on tapa olla tässä maailmassa. 
Se on tapa, jota maailma niin herkästi kartte-
lee. Täällä sitoutumisen erottaa velvollisuu-
desta uskon intohimon arkisuus.

Arkkimandriitta Sofronin ajatus vie kyllä 
ymmärryksen portille, joka ei kuitenkaan 
kokonaan avaudu, eikä sitoutumisen kysy-
myksistä ole mahdollista selvitä rakosesta 
vilahtamalla. Sofroni kirjoitti, miten pa-
huus ja miljoonien syyttömien kärsimys 
on niin jyrkkä vastakohta Jumalan väite-
tylle rakkaudelle, että se johtaa ihmisen jo-
ko eksistentiaaliseen toivottomuuteen tai 
sitten panee ihmisen kaikesta huolimatta 
huutamaan Jumalaa.

Tätä ei ole vaikeaa hahmottaa. Kilvoittelu 
on siis äänetöntä Jumalan esiin huutamis-
ta, ruumiillinen työ kuuliaisuustehtävissä 
ylpeyden vastalääkettä. Tähän hahmotusta-
paan voi liittää – en kyllä aivan tarkkaan tie-
dä miten –pyhien isien kunnioituksen, py-
häinjäännökset (pyhyys jatkuu kuoleman 
jälkeenkin), ikonien kunnioituksen ja ih-
meiden läsnäolon.

Ihmeet ovat olemassa, koska Jumalan 

hyvyyden täytyy toisinaan konkretisoitua. 
Ihmeiden dokumentaarisuutta monin ver-
roin merkittävämpää on syy, miksi niistä 
kerrotaan. Ne ovat kuin pelastuslautan ajo-
ankkuri. Muutoin kaikki olisi kosmisissa 
hämärissä kieppumista.

V aeltajan salahuvitus on vikkelä mie-
likuvitus. Se on otettava ajoittain rin-
kasta ja päästettävä kirmailemaan. 

Jos tuossa nyt lapset telmisivät, siat kärsisi-
vät, lampaat päkättäisivät viattomuuttaan, 
seppä lietsoisi hehkua umpimähkäänsä ja 
joku piikasista kantaisi ämmänlängillä vet-
tä, niin tämähän olisi kuin keskiaikainen 
kylä. Keskiaikaa kauemmaksi mielikuvi-
tustaan ei pidä päästää, Suuressa Lavrassa 
mielikuvituksella on hyvät mahdollisuudet 
päästä karkuun ja kateisiin. Jos kadottaisi 
mielikuvituksensa, niin ilman sitä kotiin 
joutuisi palaamaan totaalitosikkona. Oli-
sihan se vähän noloa.

Suuri Lavra on suurin, vanhin ja johtavin. 
Täällä vietettiin Athoksen 1000-vuotisjuh-
lia 1963. Kirjatun tiedon mukaan Lavrassa 
on elänyt 27 patriarkkaa, 150 piispaa, 168 
igumenia, 3 400 pappismunkkia, 45 munk-
kidiakonia, 14 000 munkkia ja 60 kanoni-
soitua pyhää. Nyt munkkeja on noin 30.

Suuri Lavra on merkityksensä vuoksi ai-
na sijoitettu hierarkisessa järjestyksessä 
ensimmäiseksi Pyhän Vuoren luostareis-
ta. Valta ei ole jaettavissa eikä toteutetta-
vissa ilman hierarkiaa. Ei varsinkaan Juma-
lan valta. Jumalasta ei voi äänestää.

Vanhan testamentin linjausten mukaan 
pyhittämisen kautta arkinenkin muodos-
tuu pyhäksi, Jumalan todellisuuden pii-
riin omaksutuksi ja vedetyksi, paikoiksi, 
esineiksi, ihmisiksi.

Uudessa testamentissa pyhyys on kristi-
tyn lahjaksi saama todellisuus, jota lahjaa 
tulee pyrkiä säilyttämään läpi elämänsä. 
Kilvoittelu on siis kasteessa saadun omai-
suuden realisoimista.

Tässähän alkaa päästä jäljille. Vielä pitäi-
si päästä unien siiville, enkelten huomaan. 
Tai painajaisten. Onneksi tuli armeija käy-
tyä. Ei ole ollut kulttuuri-
sokki kamppailla eriryt-
misten ääniaaltojen läpi 
kohti sarastusta.

P yhiinvaeltaja t kan-
tavat repuissaan 
paljon muutakin 

kuin huolellisen niu-
kasti mukaan valittuja 
vermeitään. He kantavat 
mukanaan toiveitaan, 
herkkyyksiään, haluaan 
kokea ja siunaantua, tar-
vettaan läsnäytyä, val-

miuttaan ihmetellä, kunnioittaa. Tuskin 
tänne kukaan tulee vasiten riitelemään tai-
vaan valtoja vastaan. Ihmisyys vertautuu ai-
na johonkin itseään korkeampaan, eivätkä 
tietoisuutta selitä pois edes teoreettisen fy-
siikan professoritkaan.

Vaellusveljet ovat toimiva tukiryhmä, tu-
kea saa äidinkielellään. Ortodoksisen teo-
logian opettaja, äänisuunnittelija, väitös-
kirjaansa valmisteleva opettaja, eversti evp, 
lääkäri, yrittäjä, kirjallisuuden opiskelija, 
taidekeskuksen johtaja, näyttämömestari 
ja toimittaja, jonka ammatillinen objektii-
visuus katoaa jo kotikentän turvatarkastuk-
sessa. Objektiivisuus onkin ehkä turvalli-
suusriski näin moniuraisella vaelluksella.

Kenties on oikein ja kohtuullista, etteivät 
naiset sittenkään ole todistamassa tätä vael-
lusta. Ei ole mitään erityistä syytä horjuttaa 
kliseisiä, mutta hyvin toimivia mielikuvia 
siitä, mitä äijäporukat yleensä touhua vat: 
viettävät salaseuraisia saunailtojaan, käy-
vät ”yksillä” kaverikaljoillaan, tai toteutta-
vat miehisyysviettiään keskenään pelaillen 
ja fyysisesti kilvoitellen. Olkoon niin.

Minkäänlaisiin kliseisiin ei mahdu aa-
muöisiin palveluksiin lähtevä porukka, joka 
elää viikon kasvisruoilla, läträä yykolmosen 
kanssa pikkupyykkiä pesten, puhuu siivos-
ti ja käyttäytyy remeltämättä. Ja moni näyt-
tää pitävän päiväkirjaakin mieltään hoi-
taakseen ja tuntemuksiaan järjestääkseen. 
Asial lisia, tunteet pinnassa -hemmoja.

Tiet eivät ole niinkään asiallisia. Roma-
nialainen kuski, jolla on painijan korvat, 
vääntää mutkia kokokouraisesti. Sisäeli-
met vaihtavat alati paikkaansa, hermo on 
irrota juuriltaan. Kuskin ei tarvitse kak-
kosta suurempaa vaihdetta käyttää. Ehkä 
tämä möykyröinti riittää vaeltamisen fyy-
sisyydeksi. Paita ainakin kastuu. Toisaal-
ta. Nyt on hyvä aika olla liikkeellä. Kun sa-
teiden riehaannuttamat vuorivedet näille 
urille hulvahtavat, niin silloin olisivat ajot 
ajetut ja sitä joutuisi oman itsensä aasiksi.

Aaseja näkyy harvakseltaan. Ne kaksi va-
paapäiväänsä Karieksen kylän laidalla viet-
täneet jäivät ainoiksi lähihavainnoiksi. 

Saattavathan ne kar-
vakuomat olla jo eläk-
keelläkin, puoliviratto-
mia kenties. Tiestö on 
rakentunut viimeisten 
vuosikymmenien ai-
kana. Luostareilla on 
omia autoja, ja pyhiin-
vaeltajien kilometreis-
tä huolehtii myös roma-
nialaisten pyörittämä 
kuljetuspalvelu pikku-
busseineen.

Merellä liikkuu synk-
kä laiva. Athoksen ran- E

L Lakkoksen skiitta on näkösuojassa vuorenrinteiden pai-
nanteessa, risti on kuin vihje etsivälle.
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noille järjestetään ”merirosvoristeily jä” tu-
risteille. Se on tyylitöntä, merirosvot ovat 
olleet vuosisataisesti luostareiden raa’in 
uhka. Laiva on kelluva tympeys. Vähän res-
pektiä.

Lähdemme – näytösluontoisesti ja hy-
vää tahtoa osoittaaksemme – korjaa-
maan Pyhän Andreaan skiitan rypä-

lesadon viimeisiä terttuja. Tämä alttius ei 
millään tavoin naurata isä Joosefia, se häntä 
hymyilyttää, ettei näille vapaaehtoisille tar-
vitse veitsiä lainailla. Töitä aljettaessa ukko 
toisensa jälkeen kaivaa kääntöveitsen tas-
kustaan. Munkkiveljelleen isä Joosef muis-
tuttaakin, että veitsimiehet ovat Suomesta.

Sieltä nimenomaan. Sitä ei voi koskaan 
tietää, vaeltaa sitten pyhissä tai pimeissä, 
millaisin askareisiin veitsen kanssa voi jou-
tua. Yksi traktorin peräkärryllinen saadaan 
laatikoilla lastatuksi. Kärry keikkuu, kesää 
viedään.

Skiitan statuksen saamisen jälkeen 
1800-luvun puolivälissä tänne alkoi virrata 
venäläisiä kilvoittelijoita. Siinä virrassa oli 
paljon aristokraatteja, ja heillä varallisuutta. 
Pyhän Andreaan skiitta rakentui nykyisiin, 
kookkaisiin mittoihinsa. Vallankumouk-
sen jälkeen alkoivat varat ehtyä ja munkkien 
määrä laskea. Heistä viimeinen, 1885 synty-
nyt munkki Samson kuoli 1972. Skiitta jäi 
aristokraattiseen autiuteensa ja rappioonsa 
yli kahdeksikymmeneksi vuodeksi.

Isä Joosefin on jossain määrin vaikeaa 
ymmärtää kysymystä siitä, miten hän va-
litsi Pyhän Andreaan skiitan. Ei luostarei-
ta ja skiittoja kilpailuteta eikä veljestöjä pis-
teytetä, siirtorahoja ei maksella. Isä Joosef 
seurasi ohjaajavanhustaan, arkkimandriit-
ta Efraimia nykyisen veljestön tullessa tän-
ne vuonna 2000. Jumala, ohjaajavanhus, 
kuuliaisuusveli. Se on ikiaikainen hengel-
lisillä poluilla kulkemisen järjestys.

Skiitan pääkirkko on Balkanin niemi-
maan suurin ortodoksikirkko. Ikonimaa-
lari, isä Joosef maalasi kuuliaisuustyönään 
kupolin freskon; vuosi lähes 30 metrin 
korkeudessa. Skiitan veljestö on pieni, 15 
munkkia, ja tekemistä paljon. Kuuliaisuus-
tehtäviinsä ei voi vedota, kun tekeviä käsiä 
tarvitaan muualla. Usein tarvitaan.

Isä Joosefin ohjaajavanhus Efraim edus-
taa Joosef Hesykastin hengellistä perin-
nettä: pyrkimys sisäiseen hiljaisuuteen ja 
lakkaamattomaan rukoukseen, mahdolli-
simman rauhalliseen, ulkonaisista vaikut-
teista vapaaseen elämään.

Skiitan hautausmaalla hämärän tullen 
isä Joosef puhuu puun alla, pöllin päällä 
istuen hengellisistä näkymyksistään, ei va-
hingossakaan itsestään tai aikaisemmasta 
elämästään. Sen ulos sulkeminen on yksi 
lempeän voiman ja ehdottoman varmuuden 

ilmentymä. Puhe on levollista, 
kokemuksellista. Vaellusvel-
jet istuvat hipihiljaa kalmiston 
kiviaidalla, ja äkisti tämä näky 
tuntuu tutulta, Valistuksen us-
konnolliselta opetustaululta. 
Sellaista ei tohdi ääneen sanoa, 
sillä se  – vaikka monet muutkin 
todennäköisesti päätyvät samoi-
hin tuntemuksiin – saatettaisiin 
tulkita jo viiraamisen esiasteek-
si. Toisaalta. Mitä väliä. Vaikka 
kaikkea ei voikaan ymmärtää, 
kunnioittaa voi aina.

Arkkimandriitta Efraim vie-
raili tänä kesänä Suomessa. 
Kun hänet tavanneilla oli tie-
dossa syksyinen Athos-matka, 
kohtelias kysymys kuului, onko jotain, jo-
ta vanhus Efraim toivoisi Suomesta terveh-
dyksenä tuotavan. Vastaus oli: lakritsia.

Pyhän Andreaan skiitassa ei pääse pesey-
tymään. Kun ei, niin ei sitten paidan vaih-
toakaan.

K otiviesti kertoo, että veljeni on lu-
pautunut hakemaan minut pois, jos 
päässäni naksahtaisi. Veljen urheu-

dessa on luottokortin jättämä kraapu. Ehto-
na oli, että vaimoni maksaisi matkan. Sääs-
tän vaimon Visaa ja veljen vaivannäköä.

Jumalanäidin suojeluksen kelja on At-
hoksen eteläisimpiä. Vanhus Patapioksen 
kanssa elää kolme kuuliaisuusveljeä, siistiä 
sakkia, kaikki on erinomaisessa järjestyk-
sessä. Ensimmäisessä huoneessa on pieni 
myymälä. Ostan pienen rukousnauhan ran-
teeseen kellon viereen, 33 solmua Jeesuk-
sen rukouksen tueksi. Muistanpahan toi-
senlaisessa ajassa käyneeni.

Keljan työhuoneen ikkunoista näkyy kal-
lioseinien revähtymästä merelle, sitä kiilaa 
päiväinen paiste pitää auki. Maalaustelinei-
tä on kaksi, kummassakin keskeneräinen 
ikoni. Pöydällä rukousnauhojen tykötarpei-
ta, ovisuunurkassa kaksi professionaalista 
heittovapaa täydessä kelausvalmiudessa.

Aikaisimmilla luostarikäynneillä olen 
usein mielikuvitellut itseäni järjestelmäs-
sä, millainen kuuliaisuustehtävä voisi olla 
sopiva. Mieluimmin roudarimunkki tuolla 
traktoria muistuttavalla häksättimellä kuin 
kontillaan ryytimaalla. Väärin, taas väärin. 
Kuuliaisuustehtäviä ei valita, ne määrä-
tään. Ja mielikuvitteleminenkin on viimein 
käännettävä nurinperin. Nyt on joutunut 
ajattelemaan luostarisääntöä itsessään. Ei 
se sinne mahdu, ei näillä tilavuuksilla.

Viikko vapaassa pudotuksessa. Muutama 
hiertymä, ei mustelmia. En vastaa nouta-
mista luvanneeseen viestiin. Tottapahan 
odottavat, ehkä viestihiljaisuuden jälkeen 
jopa riemastuvat kotiinpaluusta. Ehkä. SK

L Suomalaissyntyinen isä Joosef Pyhän Andreaan 
skiitalla.
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saattaa olla


