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Brysselin merimieskirkon järjestämä vuosittainen retriitti suuntautui tänä vuonna Kaakkois-Belgiassa
sijaitsevaan Orvalin luostariin. Kaunis luostari kylpi auringonvalossa läpi koko retriittiviikonlopun.
Luostarin muurien katveessa voi hiljentyä ja tutustua luostarin historiaan.
Sisterssiläiseen sääntökuntaan kuuluva Orvalin munkkiluostari sijaitsee Belgian eteläisimmässä
kärjessä, reilun kahden tunnin automatkan päässä Brysselistä. Luostarin perustamisesta kerrotaan
hyvin kaunista tarinaa. Sen mukaan alueen maita vuoden 1076 tienoilla hallinnoinut kreivitär
Mathilde pudotti edesmenneeltä mieheltään saamansa kultaisen vihkisormuksen vahingossa
luostarin lähteeseen. Kreivitär järkyttyi syvästi tapahtuneesta, ja riensi läheiseen kappeliin
rukoilemaan. Poistuessaan rukoushuoneesta kreivitär havaitsi veden pinnalle nousseen taimenen,
joka piteli sormusta leukapielissään. Asiasta riemastunut kreivitär huudahti tuolloin
— Tästä hetkestä eteenpäin tätä paikkaa kutsuttakoon nimellä aurea vallis (ranskaksi Val d’Or)!
Vielä tänä päivänä luostarissa pantavan oluen etiketissä komeilee kultaista sormusta suussaan pitävä
taimen.
Luostarin mailla sijaitsevat edelleen luostarin alkuperäisten rakennusten rauniot. Rakennukset
tuhoutuivat Ranskan suuren vallankumouksen pyyhkäistessä yli Euroopan. Luostarin yhteydessä on
lisäksi sen historiasta kertova museo. Museosta saa myös paljon tietoa Orvalin kuuluisasta
trappistioluesta sekä luostarin omasta juustosta. Luostarissa yöpyvät vierailevat ilmaiseksi kaikissa
kohteissa.
Olla puhumatta ja ajatella asioita
Muutaman päivän kestävä hiljaisuus ja omien ajatusten syvällinen läpikäyminen on monella tapaa
erittäin rauhoittavaa. Muita mahdollisia aktiviteetteja retriittiviikonlopulle ovat kävely luostarin
lähistöllä (retriittiin osallistuvat saavat tulla ja mennä vapaasti luostarin porteista päivän aikana),
lukeminen, tai esimerkiksi piirtäminen. Eräs tutustumiskohde oluen ystäville on muutaman sadan
metrin päässä luostarista sijaitseva ravintola ”A l’Ange Gardien”. Ravintola on ainoa maailmassa,
joka tarjoilee niin kutsuttua Orval vert -olutta. Kyseessä on hieman miedompi versio Orvalin
perinteikkäästä oluesta.
Ruokailu Orvalissa tapahtuu, kuten lähes kaikki muukin oleminen, sanaakaan lausumatta. Ruokailun
aikana soi hengellinen taustamusiikki. Aamiaista lukuun ottamatta on aterioilla tarjolla pullo
luostarin omaa olutta. Tarjottava ruoka pohjaa pitkälti kasviksille (vain sunnuntain lounaalla oli
tarjolla lihaa), ja on erittäin maukasta. Aterioilla on tarjolla myös leipää sekä luostarissa valmistettua
juustoa. Ruokailun päätyttyä ruokailijat auttavat keräämään pois astiat ja tiskaamaan ne.
Kuka tahansa voi hakeutua Orvalin luostariin hiljaisuuteen. Luostari vastaanottaa miehiä, naisia, ja
perheitä. Vieraat voivat osallistua (tai olla osallistumatta) jumalanpalveluksiin oman tahtonsa
mukaan. Lisätietoa hinnoista ja vapaista huoneista saa luostarin nettisivuilta: www.orval.be.
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