
Munkars liv på Berget Athos från 1800-talet: Fader Leontios 
 

   Innan Fader Leontios behövde lämna sin cell för att bege sig till klostret, 

sketen eller någon annanstans, gjorde han några knäfall framför Guds moders 

ikon för att förbereda sig på att utstå allt han eventuellt skulle möta utan att 

bli upprörd. Han sade att en munk inte bör lämna sin cell utan lämplig 

förberedelse. 

   En gång begav sig Fader Leontios till Karyes (huvudstaden på berget 

Athos) för att besöka en bulgarisk bekant, som mottog honom med kärlek. 

Han hade inte tid att träffa honom omedelbart så att han bad honom att sitta 

ner i mottagningsrummet och vila tills han hade tagit hand om sina sysslor. 

Fader Leontios gick till mottagningsrummet under bön och hälsade med en 

bugning de andra som befann sig där och sade enligt vanan: ”Evlogeite!”. 

   Den stunden befann sig där en munk som plötsligt började förolämpa och 

skymfa honom. Överrumplad lyckades besökaren bara upprepa: ”Så är det, 

fader, du säger sanningen.” Munken sprang ut därifrån för att hämta en käpp 

för att slå honom eftersom han inte hittade någon i mottagningsrummet. Fader 

Leontios stannade kvar och väntade på honom. Han såg på Guds moders 

ikon, suckade och sade: ”Se, Leontios, visa nu vad du förberett dig på!” Tron på Theotokos övergav 

honom inte. Han hoppades att hon skulle ge honom så mycket kraft så att hans tålamod inte skulle ta 

slut så länge han blev slagen. 

   Då kom munken som skymfat honom inspringande. Fader Leontios förväntade sig att han skulle 

kasta sig över honom men han föll istället ner på sina knän inför honom och bad honom om förlåtelse. 

Någon person som liknade Fader Leontios hade upprört munken och han hade förväxlat dem. När han 

hade sprungit ut för att leta efter en käpp träffade han på den bulgariske munken som Fader Leontios 

kommit för att besöka, som frågade om Fader Leontios och förolämparen förstod då sitt misstag. Han 

skyndade sig därför att gå och be om förlåtelse. Den oskyldige besökaren såg då hans ödmjukhet och 

ånger och sade till honom: ”Må Gud förlåta dig! Gör bara en liten botgöring: hundra knäfall till 

Theotokos.” 

   Munken började direkt göra knäfallen och när Fader Leontios såg hans uppriktiga ånger sade han till 

honom att det räckte och att han kunde sluta. 

 

 


