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INLEIDING 

 
 Maria die Egiptenaar is een van die mees geliefde Heiliges in die 

Ortodokse wêreld. Talle kerke is na haar vernoem en daar is feitlik nie 'n 

Ortodokse kerk waar daar nie 'n ikoon van haar te sien is nie. Sy is na 

bewering al in 522 oorlede, amper 1500 jaar gelede, en volgens die verhaal 

soos dit aan ons oorgelewer is deur patriarg Sofronios van Jerusalem, het net 

een persoon, vader Zosimas, haar, nadat sy 47 jaar alleen in die woestyn 

gebly het, kort voor haar dood ontmoet. Tog het haar verhaal oral bekend 

geword en die ganse Christelike wêreld aangegryp en is sy tot vandag toe 'n 

besonder geliefde Heilige in die Kerk. So werk die Gees van God om op 

wonderbaarlike wyse hulle te vereer wat Sy wil so volmaak probeer uitleef. 

 

 Haar verhaal, soos beskryf deur Patriarg Sofronios, is natuurlik eie 

aan die tyd waarin dit geskryf is, en is nie 'n biografiese uiteensetting van die 

lewe van Maria soos waaraan die 20ste eeuse mens gewoond is nie. Tog is 

daar 'n piëteit en opregtheid in hierdie verhaal wat 'n mens diep raak. 

 

 In ons tyd, waarin daar soveel klem gelê word op die vrye uitleef van 

seksuele gevoelens en fantasieë, spreek die verhaal van Maria die Egiptenaar 

ons veral aan. Maar die groot trefkrag van hierdie dienares van God, is dat sy 

vir ons 'n toonbeeld is van hoe die grootste sondaars so dikwels die grootste 

Heiliges word. Die Christelike geskiedenis wemel van voorbeelde van hierdie 

Heiliges, maar daar is iets aan die verhaal van Maria wat haar laat uittroon as 

een van die grootstes onder die grotes. 

 

 Leser Edmund van Wyk,  

 (nou vr. Zacharias) 

 In Junie 2000 vertaal deur Danie Loubser 
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DIE LEWE VAN DIE HEILIGE MARIA DIE EGIPTENAAR 

Deur Patriarg Sofronios (d. 638 N.C.) 

 

Vertaal en verwerk volgens die beroemde Nederlandse  

vertaling van Rosweijde, in die Vadersboek van 1617. 

 

VOORWOORD 

 

 "Dit is wys om die geheim van 'n koning te bewaar, maar die werke 

van God moet in heerlikheid openbaar word." (Tobias 12:7), so lees 'n mens 

het die Engel vir Tobias gesê nadat hy eers sy sig verloor het en toe tog later 

op heerlike wyse deur God se barmhartigheid verlig en uit alle gevare verlos 

is. Want om die geheim van die koning openbaar te maak , is skadelik en 

uiters gevaarlik, maar om oor God se roemryke werke te swyg, is groot skade 

vir siele. Daarom wil ek nie oor die goddelike dinge swyg nie, uit vrees dat 

ek veroordeel sal word soos die luie dienskneg (Matt. 25:26) wat die talent 

wat hy van die Here gekry het in die grond begrawe en weggesteek het. Hy 

het dit gekry om mee te woeker, maar het dit begrawe en nutteloos laat lê. 

 

 Daarom sal ek nie swyg oor hierdie heilige geskiedenis waarvan ek 

verneem het nie. Laat niemand dan ongelowig wees nie, want ek skryf neer 

wat ek gehoor het; laat niemand deur die grootheid van die saak meen dat ek 

lieg nie, want ek sal beslis nie lieg oor heilige sake of woorde vervals waarin 

God genoem word nie. 

 

 Mense glo maklik in klein dingetjies, maar dit is onwaardig om 

ongelowig te staan teenoor die grootheid en mag van God ons Saligmaker. 

Maar as daar sommiges sou wees wat na die lees van hierdie relaas nie 

hierdie heerlike wonders wil glo nie, mag God hulle dan barmhartig wees en 

gee dat hulle die heilige woorde sal begryp, sodat hulle nie skuldig bevind 

word aan ongeloof oor die wondere van God wat Hy volgens Sy wil so 

dikwels in Sy Uitverkorenes laat geskied nie. Sulke mense sien die swakheid 

van die menslike natuur en dink daarom dat wat so roemryk oor die Heiliges 

vertel word, onmoontlik is. 

 Maar ek sal nou begin en die volle waarheid bekend maak van wat in 

ons tyd in die menslike geslag gebeur het, soos dit aan my vertel is deur 'n 

heilige man wat opgevoed is om die goddelike dinge self te doen en aan 

ander te leer. Laat niemand hom dan tot ongeloof laat verlei deur die 

opvatting dat sulke groot wonders in ons tyd en geslag nie meer moontlik is 
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 Ab Johannes het ook bevind dat sommige in die klooster beter 

lewens kon lei, volgens die woorde van die heilige vrou, en deur God se 

barmhartigheid  het hy hulle daartoe bekeer. 

 

 Zosimas het in die klooster gebly totdat hy honderd jaar oud was en 

toe in vrede opgegaan na die Heer, deur die genade van ons Saligmaker Jesus 

Christus, aan Wie, saam met die Vader en die lewendmakende en heilige 

Gees, roem, eer en heerskappy toekom, Hy wat die mens moet aanbid, nou en 

altyd en tot in ewigheid. 

 

AMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrikaanse vertaling uit die Nederlands; Junie 2000. Nagesien en herdruk in 

November 2008. 

Vertaler: Danie Loubser. 

 

Die verhaal verskyn in die Triodion, Deel 3b, in die Mette vir die 5de 

Donderdag van die Groot Vas van die Nederlandse Ortodokse Klooster van 

Sint Jan die Doper, Den Haag. Ons groot dank aan Argimandriet Adriaan 

van daardie klooster, wat, saam met Aartsbiskop Jakob, verantwoordelik was 

vir die verskyning van feitlik al die Ortodokse Liturgiese gebede in 

Nederlands, en deur wie se toedoen hierdie vertalings nou ook aan 

Afrikaanssprekendes beskikbaar gestel word. 
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hoe moet ek, ongelukkige, dit doen, want ek het nie 'n graaf of 'n pik 

waarmee ek kan grawe nie." Toe sien hy 'n stukkie hout lê en begin daarmee 

grawe. Maar die grond was baie hard sodat hy nie 'n graf kon grawe nie, want 

hy was bowendien heeltemal verswak deur die vas en die vermoeienis van 

die lang pad. Maar hy het hom tog tot die uiterste toe ingespan in diepe 

droefheid en gewerk dat die sweet hom aftap terwyl hy diep in sy hart sug. 

Toe hy egter 'n slag opkyk, sien hy 'n groot leeu by die liggaam van die 

heilige vrou staan en dié lek haar voete. Hy het hom lam geskrik vir die 

geweldige roofdier, veral omdat die heilige vrou vir hom gesê het dat sy in al 

die jare nooit enige diere gesien het nie. Maar hy het hom bewapen met die 

kruisteken en vertrou dat die heiligheid van haar wat daar gelê het, hom 

ongedeerd sou bewaar. 

 

 Die leeu het hom so vriendelik teenoor die ou vader gedra, dat 

Zosimas vir hom gesê het: "Jy, die vernaamste onder al die wilde diere, God 

het jou hierheen gestuur sodat die liggaam van hierdie diensmaagd van God 

begrawe kan word. Doen nou die werk dat ek haar kan begrawe, want ek is te 

swak van die ouderdom, ek het niks waarmee ek die werk kan doen nie en dit 

is te ver om 'n stuk gereedskap te gaan haal. Doen jy dan op God se bevel die 

werk met jou kloue en laat ons die liggaam aan die aarde toevertrou." 

 

 27. Na dié woorde van die ou vader het die leeu net daar 'n kuil 

gemaak wat groot genoeg was om die liggaam van die heilige vrou in neer te 

lê. Nogeens het hy haar voete met sy trane gewas en haar lank gesmeek om 

vir almal, in die besonder vir hom, te bid. Daarop bedek hy haar naakte 

liggaam, wat niks anders aangehad het nie as die geskeurde kleed wat 

Zosimas eens vir haar gegooi het en wat haar slegs gedeeltelik bedek het, met 

grond. Die leeu het daar bly staan net soos toe hy hom die eerste keer gesien 

het.  

 

 Toe het hulle saam weggegaan: die leeu soos 'n mak skaap die 

woestyn in, en Zosimas op sy terugtog terwyl hy God loof en prys, en die 

lofsang sing vir Christus ons Heer. 

 

 Terug in die klooster het hy vir die eerste keer sy verhaal aan die 

monnike vertel en nie meer geswyg oor alles wat hy gesien en gehoor het nie. 

Hulle het met verbasing en verwondering na God se groot werke geluister en 

met ontsag, liefde en diepe geloof het hulle die dag van die allersaligste vrou 

se afsterwe gevier. 
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nie, want God se genade werk deur alle geslagte en in die siele van die 

Heiliges, "om Vriende van God en Profete te maak", soos Salomo deur 

goddelike inspirasie ons geleer het. (Wysheid van Salomo 7:27) 

 

 Dit is dan nou tyd om te begin met die heilige verhaal van die grote 

en moedige stryd van die waardige Maria van Egipte, van hoe sy haar lewe 

volbring het. 

 

HAAR LEWE 

 

 In 'n klooster in Palestina het 'n monnik met die naam Zosimas 

gewoon wat hom onderskei het deur sy lewenshouding en welsprekendheid. 

Hy is van jongs af as monnik opgevoed en het die volmaakte kloosterlewe 

gelei. Laat niemand nou dink dat ons hiermee dié Zosimas bedoel wat 

beskuldig is van kettery deur sy twyfelagtige prediking nie, want hy was 

iemand anders en daar is 'n hemelsbreë verskil tussen die twee, al dra hulle 

albei dieselfde naam. 

 

 Ons Zosimas het dan van die begin af in dieselfde klooster in 

Palestina geleef; hy het nog verder gekom as wat hom as monnik geleer is en 

het die mees volmaakte van almal geword wat betref onthouding. Hy het 

sonder die geringste afwyking al die voorskrifte onderhou van die Reël wat 

aan hom gegee is deur hulle wat hom van jongs af daarin opgevoed het; en hy 

het gestry om 'n volkome kloosterlewenshouding aan te kweek. Ja, hy het uit 

sy eie nog baie daaraan toegevoeg ten einde sy vlees geheel en al aan sy gees 

te onderwerp. Hy het in geen opsig aan die Reël te kort geskiet nie; ja, hy was 

in alle kloosterwerk so volmaak dat talle monnike uit ander kloosters van 

Palestina en van landstreke nog baie verder weg, dikwels na hom toe gekom 

het met die bedoeling om sy voorbeeld, leer en onthouding al hoe meer na te 

volg.  

 

 2. So was Zosimas in alle dinge feitlik volmaak: hy het nooit 

opgehou om die heilige Skrif te oordink nie; of hy nou op sy mat lê en rus, of 

opstaan om te gaan werk, of terwyl hy eet - as 'n mens van kos sou kon praat 

wanneer dit kom by dit wat hy in so 'n geringe mate en so geestelik vir 

homself geneem het; by dit alles het hy die psalms in sy binneste sonder 

ophou gebid en nagedink oor die dinge uit die heilige Skrif. Daar is ook van 

hom gesê dat God hom verlig en gesigte laat sien het, en daaroor hoef 'n 

mens nie verbaas te wees nie; dit is heeltemal geloofwaardig. Want as die 
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Heer sê: "Salig is die wat rein is van hart, want hulle sal God sien" (Mt. 5:8), 

hoeveel te meer geld dit dan nie vir hulle wat hulself sonder ophou reinig en 

hul hart in soberheid bewaak het nie?  

 

 Zosimas vertel self dat hy as 't ware uit die arms van sy moeder na 

die klooster gebring is en dat hy daar tot sy drie-en-vyftigste jaar gewoon het. 

Maar toe het daar bepaalde gedagtes in hom opgekom dat hy eintlik tot die 

volkome volmaaktheid gekom het en deur niemand meer onderrig hoef te 

word nie. Soos hy self gesê het: die vraag het hom aan hom opgedring: Is 

daar op die hele aarde 'n monnik wat my iets nuuts sou kon leer wat ek nog 

nie in die kloosterlewe vervolmaak het nie, of wat my iets nuuts sou kon laat 

sien wat ek self nie kan nie? Is daar miskien iemand onder hulle wat na die 

woestyn getrek het, wat my deur sy werke oortref? 

 

 Terwyl dergelike gedagtes by hom gespook het, staan daar skielik 

iemand voor hom wat sê: O Zosimas, jy het inderdaad goed gestry, so goed 

soos vir 'n mens moontlik is, en jy het die kloosterwedloop goed voltooi. 

Maar tog is daar onder die mens niemand wat aanspraak kan maak om 

volmaak te wees nie, want die stryd wat voorlê, is swaarder as dié wat agter 

die rug is, al weet jy dit nie. Maar sodat jy kan weet hoeveel ander weë tot die 

saligheid daar nog is: "Gaan jy uit jou land en jou familie en uit jou vader se 

huis" (Gen. 12:1), soos die uitsonderlike Patriarg Abraham, en gaan na die 

klooster wat aan die Jordaan geleë is. 

 

 3. Hy het onmiddellik gehoor gegee aan dié bevel van die een wat so 

tot hom gespreek het en vertrek uit die klooster waarin hy van kindsbeen af 

gewoon het. Toe hy aankom by die Jordaan, die allerheiligste rivier, is hy 

deur dié een wat hom geroep het, gestuur na 'n klooster wat God hom beveel 

het. Hy het aan die deur van die klooster geklop en met die portier gepraat 

wat die ab van sy koms verwittig het. Dié het hom ontvang en aan sy 

voorkoms en habyt gesien dat hy 'n monnik is. Toe het hy op sy knieë gegaan 

- soos monnike gewoonlik doen - en nadat oor hom gebid is, vra die ab: 

"Broer, waarvandaan kom jy en waarom voeg jy jou by ons, ootmoedige 

monnike?" Daarop antwoord Zosimas: "Ek dink nie dit is nodig om te sê 

waarvandaan ek kom nie, maar, Vader, ek het gekom om geestelik opgebou 

te word. Want ek het groot en lofwaardige dinge van julle  gehoor en dat julle 

weet hoe om die siel met God te verenig." Toe sê die ab vir hom: "Broer, God 

alleen genees die kwale van die siel en mag Hy jou en ons  Sy goddelike 

gebooie leer en ons almal lei om te doen wat ons tot saligheid strek, want 

23 

 

eens die naam van die heilige vrou geken en haar dit nie gevra het nie. Maar 

hy het gehoop dat hy dit darem die volgende jaar sou hoor. 

 

 24. Toe die jaar verby was, het hy weer die groot woestyn ingegaan, 

en nadat hy alles gedoen het wat volgens die gebruik gedoen moes word, het 

hy hom gehaas om die glorieryke aangesig van die vrou te sien. So het hy toe 

deur die woestyn geloop, maar kon die verlangde plek nie weer kry nie. Hy 

het rondgekyk en soos 'n kranige jagter oral gesoek of hy nie êrens dié soetste  

dier kon opspoor nie. Maar hy het nêrens enige beweging waargeneem nie, 

sodat hy in trane uitgebars het. Hy het sy oë opgehef om te bid en gesê: 

"Here, ek bid U, wys my die Engel in die vlees, wat meer werd is as die hele 

wêreld." 

 

 25. Terwyl hy so bid, het hy by 'n plek gekom wat gelyk het soos 'n 

stroompie wat in die son blink. Daar het hy die dooie liggaam van die heilige 

vrou gesien met haar kop na die Ooste en haar hande gevou soos dit hoort. 

Hy het nader geloop en met trane die voete van dié allersaligste vrou gewas, 

want hy wou geen ander deel van haar liggaam aanraak nie. Hy het lank 

geween en die Psalms gebid wat by 'n gestorwene tuishoort en ook die 

begrafnisgebed gedoen. Toe dink hy by homself: "Miskien wil die heilige 

vrou nie hê dat dit gebeur nie." Maar toe sien hy dat op die grond geskryf 

staan: "Abba Zosimas, begrawe die liggaam van die ellendige Maria. Gee aan 

die aarde terug wat aan haar behoort, stof tot stof. Maar bid vir my tot die 

Heer, want ek is oorlede op die laaste dag van die maand Parmothi volgens 

die Egiptenare, dit wil sê die 9de April volgens die Romeinse kalender, toe 

ons Saligmaker gekruisig is, na die nuttiging van die goddelike en heilige 

Avondmaal." 

 

 26 Nadat die ou vader dit gelees het, het hy gewonder wie dit kon 

geskryf het aangesien sy self gesê het dat sy nie eens kon lees nie. Maar hy 

was in elk geval baie verheug dat hy deur dié geskrif haar heilige naam te 

wete gekom het. Ook het hy besef dat sy op daardie plek aangekom en uit die 

wêreld vertrek het net nadat sy by die Jordaan aan die heilige Misteries deel 

gehad het, en dus het Maria die lang pad wat Zosimas met soveel moeite in 

twintig dae afgelê het, in een enkele uur geloop, en toe dadelik na die Heer 

gegaan. 

 

 Toe loof Zosimos die Here en maak haar liggaam nat met sy trane, en 

sê vir homself: "Zosimas, dit is tyd om haar die laaste diens te bewys. Maar 
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Zosimas op sy knieë gaan, maar terwyl sy op die water loop, roep sy tot hom: 

"Abba, wat doen jy? Jy is immers 'n priester van God wat die goddelike 

Misteries dra!" Hy het haar dadelik gehoorsaam, en toe sy weer op droë 

grond trap, sê sy vir die ou vader: "Vader, seën my," en hy antwoord meteens 

(want hy was uiters verbaas oor so 'n skitterende wonder): "Waarlik, God het 

nie gelieg nie toe Hy belowe het dat dié wat hulself rein maak, aan Hom 

gelyk sal word. Eer aan U, Christus ons God, wat my deur u diensmaagd hier 

getoon het hoe ver ek nog van werklike volmaaktheid is." Toe vra die vrou 

hom om die Geloofsbelydenis te doen en die Onse Vader te bid. Na die Onse 

Vader het die heilige vrou die ou vader die vredeskus gegee, soos dit hoort 

voor die Kommunie. 

 

 So het sy die lewendmakende Gawes ontvang, en haar arms na die 

hemel uitgestrek en in trane uitgeroep: "Laat nou u diensmaagd gaan in vrede 

volgens u woord, want my oë het ons Saligmaker aanskou" (Lk. 2:29) En sy 

het vir die ou vader gesê: "Vergewe my, Abba, maar doen nog net een keer 

wat ek van jou verlang. Gaan nou terug na die klooster in die vrede van God, 

en as die jaar weer verby is, kom dan weer na die droë rivierloop waar ek die 

eerste keer met jou gepraat het. Moet dit tog nie agterweë laat nie, maar kom 

om God se ontwil. Dan sal jy my weer sien in die toestand wat God wil." 

Maar hy het geantwoord: "Ag, was dit tog maar vir my moontlik om nou 

reeds in jou voetstappe te volg ten einde die aanskoue van jou 

eerbiedwaardige gelaat te geniet. Maar ek smeek jou, Moeder, voldoen tog 

aan 'n klein wens van 'n ou man, en verwerdig jou om iets te gebruik van die 

kos wat ek vir jou saamgebring het." Terwyl het dit sê, haal hy die mandjie te 

voorskyn wat hy by hom gehad het. Met haar vingerpunte het sy toe drie 

lensiekorrels geneem en in haar mond gesteek en gesê dat die genade van die 

heilige Gees voldoende is om die wese van die siel onbevlek te bewaar. 

 

 Daarna het sy vir die ou vader gesê: "Om God se ontwil, bid vir my 

en hou my nietigheid in gedagte." Hy het haar heilige voete aangeraak en 

haar in trane gesmeek dat sy vir die Kerk, vir die ryk en vir hulle sou bid, en 

wenend en klaend het hy haar laat gaan. Want hy het haar nie langer durf 

terughou nie omdat hy oortuig was dat hy nie sou kon nie, al sou hy ook hoe 

graag wou.  

 

 23. Toe maak sy opnuut die kruisteken oor die Jordaan, en loop soos 

tevore oor die vloeiende water. En die ou vader het teruggekeer, vervul met 

blydskap en ontsag. En hy was kwaad vir homself en baie jammer dat hy nie 
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geen mens is in staat om 'n ander geestelik op te bou nie, tensy elkeen met 

groot ywer na homself omsien en met wysheid volbring wat nodig is, met die 

hulp van God. Maar aangesien jy sê dat die liefde van Christus jou hierheen 

gebring het om ons, geringe monnike, te sien: bly by ons as jy daarom gekom 

het, want die Goeie Herder sal ons almal voed met die genade van die Heilige 

Gees, soos Hy ook Sy lewe gegee het om ons te verlos. Hy roep immers Sy 

eie skape elkeen by die naam." Na dié woorde van die ab het Zosimas weer 

op sy knieë gegaan en aan die einde van die gebed "Amen" geantwoord; en 

het hy in die klooster gebly. 

 

 4. Daar het hy ou vaders gesien wat uitblink in geestelike werk en 

goddelike kontemplasie, vol geestelike vuur in die diens van die Heer. Daar 

het die lofsang die hele nag deur geduur. Daar was altyd werk in hul hande en 

hulle het die goddelike Psalms sonder ophou gesing. Nuttelose woorde het by 

hulle geen plek gehad nie en niemand het aan goud of silwer of enige 

besittings gedink nie. Daar is geen rekening gehou van die lewenskoste oor 

die jaar nie, en besorgdheid oor hierdie ellendige aardse bestaan het nooit 

eens ter sprake gekom nie. Daar was slegs een ding waarop almal hulle gerig 

het: dat elkeen sy liggaam sou verloën, soos hulle eens die wêreld en alles 

wat daartoe behoort, afgesterf het en nie meer daarvoor leef nie. En as nooit 

ontbrekende spyse het hulle die heilige Skrif gehad. Hul gewone spys was 

brood en water: hulle het hul liggame met brood en water gevoed om sterk te 

word vir God. 

 

 5. Dit het Zosimas gesien en soos hy gesê het: hy is diep daardeur 

geraak. Hy het gereik na die volmaaktheid en die wedloop met nog meer 

vasberadenheid gehardloop noudat hy medewerkers gevind het wat so 'n 

hemelse lewe lei. 

 

 Na 'n tyd het Groot Vas aangebreek wat alle Christene moet hou om 

hulself te reinig en voor te berei op die verering en aanbidding van die 

goddelike Lyding en die roemryke Opstanding van ons Saligmaker Jesus 

Christus. 

 

 Die hoofingang van die klooster is gewoonlik nooit oopgemaak nie, 

maar gesluit gehou. So het die monnike hul lewens sonder stoornis 

deurgebring, en slegs wanneer dit noodsaaklik was, het 'n monnik dié deur 

gebruik. Want dit was 'n verlate plek en die klooster is ook nie deur die 

mense van die omgewing besoek nie; hulle het nie eens geweet dat dit daar 
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was nie. Daar was 'n Reël wat van die begin af daar onderhou 

is en na my mening die rede is waarom God Zosimas na dié 

klooster gestuur het. 

 

 6. Dít is die tradisie wat in daardie klooster onderhou 

is: Op die eerste Sondag van die Vas het hulle op die gewone 

wyse die Diens en die Goddelike Liturgie gevier, waartydens 

elkeen deelagtig geword het aan die lewendmakende en 

vlekkelose Liggaam en Bloed van ons Heer Jesus Christus. 

Nadat hulle, soos gewoonlik, maar min geëet het, het hulle in 

die plek van aanbidding byeengekom en ootmoedig op hul 

knieë gebid, waarna hulle die ab omhels  en gevra het  dat 

hy, as medewerker en helper, vir hulle bid sodat sy gebed 

hulle in die komende stryd sou onderskraag. Daarna is die 

poort van die klooster geopen terwyl hulle saam gesing het: 

"Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die 

Here is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard 

wees?" (Ps. 27), en dergelike Psalms. Dan het hulle na buite 

gegaan en dikwels het slegs een of twee monnike in die 

klooster agtergebly. Dit was nie hul taak om die klooster te 

bewaak nie, want daar was niks wat vir diewe aantreklik sou 

wees nie, maar hulle wou die plek nie sonder lofsang laat nie. 

Elkeen het saamgeneem wat hy nodig sou hê, of soveel of so 

min as wat elkeen wou of kon. Hulle het streng net dít met 

hulle saamgedra wat die liggaam nodig sou hê: die een 

gedroogte vye, die ander dadels, sommige gekweekte 

peulvrugte, en enkeles niks anders nie as hul eie liggame en 

die klere wat hulle aangehad het. As die nood aan die man 

gekom het, het hulle hulle gevoed met die plante wat in die 

voorjaar in die woestyn groei. 

 

 So het elkeen vir homself die reël en wet bepaal en 

dit nie oortree nie. Ook het niemand geweet op welke wyse 

sy medebroers die onthouding  
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teruggegaan. Hy het in die klooster aangekom op die tyd waarop almal wat 

daar woon, verplig was om terug te wees. En hy het die hele jaar deur 

geswyg, want hy het niks durf sê oor wat hy gesien het nie. Maar hy het 

steeds by homself tot God gebid dat Hy hom die veel begeerde gesig weer 

sou laat sien. En hy het soms gesug omdat die jaar so stadig verbygegaan het. 

 

 Maar toe die eerste Sondag van die heilige Vas aanbreek, het die 

ander ná die gewone gebede onder die sing van Psalms weggegaan, maar hy 

is deur 'n ligte koors gedwing om in die klooster te bly. Toe dink Zosimas aan 

die voorspelling van die heilige vrou: "Ook al sou jy wil, sal jy nie kan 

weggaan nie." 

 

 Na enkele dae was sy siekte oor, maar hy het in die klooster gebly. 

 

 Toe die monnike terugkeer, het hy die Donderdagaand in Goeie 

Week, die aand van die heilige Avondmaal, gedoen wat aan hom opgedra 

was. Hy het die ongeskonde Liggaam en die kosbare Bloed van ons Heer 

Jesus Christus in 'n kelkie gebêre, en gedroogde vye, dadels en geweekte 

lensies in 'n mandjie gepak. 

 

 So het hy taamlik laat by die oewer van die Jordaan aangekom en 

daar gaan sit in afwagting op die koms van die heilige vrou. Hoewel die 

allersaligste vrou lank op haar laat wag het, het Zosimas tog nie ingesluimer 

nie, maar bekommerd die woestyn ingetuur om te sien wat hy so graag wou 

sien. En hy het by homself gedink dat sy miskien weer weggegaan het omdat 

hy nie daar was nie, as sy dalk ietwat vroeg opgedaag het. By dié gedagte het 

hy begin kerm en met sy oë na bo ootmoedig tot God gebid en gesê: "Heer, 

gun my tog nog een maal om haar te sien wat u my eens laat aanskou het. Ek 

sal nie leeg weggaan nie, maar my sondes aanspreek. 

 

 22. Terwyl hy so in trane bid, kom daar 'n ander gedagte by hom op: 

"Wat moet sy doen as sy kom, hoe kan sy die Jordaan oorsteek, want daar is 

nêrens 'n boot naby nie. Hoe sal sy by my, onwaardige kom?" Terwyl hy so 

daaroor nadink, verskyn die heilige vrou aan die oorkant van die Jordaan. En 

toe Zosimas haar sien, raak hy vol vreugde en loof God. En hy het aan 

maniere begin dink om haar oor die rivier te kry. Maar toe sien hy hoe sy die 

water met 'n kruisteken seën, want 'n helder maan het die donkerte van die 

nag verlig. Na die kruisteken het sy op die water begin loop en dié vloeibare 

element was soos vaste grond onder haar voete. Vol verwondering wou 
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roemryke en skrikwekkende dinge sonder tal. Geseënd is U, Here God, wat 

my getoon het watter groot dinge U skenk aan hulle wat U vrees. Want 

waarlik, Here, die wat U soek verlaat U nie." (Psalm 9:11)  

 

 Maar sy het die ou vader teruggehou en hom nie heeltemal tot op die 

grond laat neerbuig nie en vir hom gesê: "O mens, ek vra jou deur die Heer 

ons Saligmaker Jesus Christus, dat jy vir niemand iets vertel van wat jy 

gehoor het nie totdat God my losgemaak het uit die boeie van die vlees. Nou 

kan die Heer jou in vrede lei, en sal jy my stellig weer volgende jaar op 

dieselfde tyd sien: jy sal my sien deur die genade van God wat ons in alles 

rig. Maar om die Here se ontwil, doen wat ek nou vir jou sê: as die heilige 

Vas volgende jaar weer aanbreek, moet dan nie die Jordaan oorsteek soos 

julle in die klooster gewoond is nie." 

 

 Zosimas het verwonderd gestaan dat sy, wat niks daarvan weet nie, 

oor die Reël van die klooster praat asof sy alles daarvan weet. En hy het die 

heerlikheid van God geloof en gedank wat aan hulle wat Hom liefhet meer 

gee as waarvoor hulle vra. 

 

 Sy sê toe weer: "Abba, bly in die klooster, maar selfs al sou jy wil 

weggaan, sal jy nie kan nie. En op die allerheiligste aand van die Avondmaal 

van die Here, bring dan vir my in 'n heilige en waardige houer die goddelike 

Liggaam en die lewendmakend Bloed en wag vir my aan die bewoonde kant 

van die Jordaan. Dan sal ek kom om die lewendmakende Gawes te ontvang. 

Want sedert ek laas Kommunie gebruik het in die kerk van die allerheiligste 

Voorloper, voordat ek oor die Jordaan is, het ek nog nooit weer deel gehad 

aan dié heiligmaking nie. Daarom smeek ek jou, moenie my hartsbegeerte 

versmaai nie, maar bring tog asseblief vir my die lewendmakende en 

goddelike Misteries op daardie uur waarop die Heer Sy Dissipels deelagtig 

gemaak het aan die goddelike Avondmaal. En sê vir Johannes, die ab van die 

klooster waar jy woon: Kyk 'n slag goed na jouself en jou gemeenskap: want 

daar is bepaalde dinge wat verbeter moet word. Maar ek wil nie dat jy dit nou 

sê nie, maar later wanneer God jou sal beveel." 

 

 Nadat sy dit gesê het, het sy die ou vader om 'n gebed gevra en toe 

vinnig die woestyn in verdwyn. 

 

 21. Zosimas val toe neer en soen die grond waar haar voete gestaan 

het. En terwyl hy God loof en van ganser harte dank, het hy met dieselfde pad 
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beoefen of wat hulle doen nie. Want sodra hulle die Jordaan oorgesteek het, 

het hulle uiteengegaan en ver van mekaar af gebly. Niemand het by 'n ander 

gekom nie, maar het die wildernis vir homself gehad. En as iemand 'n ander 

net maar in die verte gesien het, het hy dadelik van rigting verander om nie 

met hom in aanraking te kom nie. So het elkeen eensaam voor God gelewe, 

deur voortdurend psalms te sing, en af en toe iets te eet. 

  

 Nadat hulle die vas so onderhou het, het hulle na die klooster 

teruggekeer vir die leweskenkende dag van die Opstanding van ons Heer en 

Saligmaker, Jesus Christus,  naamlik op die Sondag wat die Kerk volgens 

gebruik Palmsondag noem. By hul terugkeer was elkeen slegs aan sy eie 

gewete verantwoordelik vir wat hy in dié tyd gedoen het en vir watter soort 

saad van inspanning hy gesaai het. En niemand het 'n ander op watter wyse 

ook al gevra hoe hy sy werk volbring het nie. 

 

 7. Dit is dan die Reël van dié klooster wat daar so voortreflik 

onderhou is. So is elkeen, soos geskryf staan, in die woestyn met God 

verenig, en het hy sy stryd gevoer, nie om ander mense te behaag nie, maar 

God alleen. Want wat gedoen word om mense te behaag, is nie net nutteloos 

nie, maar dikwels selfs skadelik. 

 

 So het Zosimas dan ook, soos gebruiklik, uit die klooster vertrek en 

die Jordaan oorgesteek met slegs 'n noodrantsoen en die klere aan sy lyf. 

Volgens die Reël het hy deur die woestyn getrek en met etenstyd het hy aan 

die behoefte van sy natuur voldoen. Saans het hy op die grond gaan sit om te 

rus en geslaap wanneer hy deur die donker oorval is. Maar soggens het hy 

weer opgestaan en verder getrek met die vaste bedoeling om al hoe verder die 

woestyn in te gaan, omdat hy gehoop het dat hy daar een of ander Vader sou 

teëkom wat hom geestelik sou opbou soos hy verlang het. 

 

 So het hy dan voortgetrek asof hy na 'n bepaalde persoon onderweg 

was. Op die twintigste dag, nagenoeg die sesde uur, in die middel van die 

dag, het hy gaan staan en hom soos gewoonlik vir die gebed na die Ooste 

gedraai. Hy het die gewoonte gehad om op die gebruiklike tye sy reis te 

onderbreek en staande psalms te sing en op die grond te kniel om te bid. 

Terwyl hy die psalms sing en strak opkyk na die hemel, het hy aan sy 

regterkant iets gewaar soos die skadu van 'n mens. Eers skrik hy en bewe 

omdat hy dog dat dit 'n spook was. Hy maak toe die kruisteken om die vrees 

van hom te laat wyk en om die gebed af te sluit, en toe hy opkyk, sien hy 
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waarlik iemand weswaarts loop. Dit was 'n vrou en haar liggaam was 

heeltemal donker verbrand deur die hitte van die son. Haar hare was wit soos 

wol en ook taamlik kort, net tot by haar nek. 

 

 8. Toe Zosimas dit sien, was hy baie bly dat sy wens vervul is en het 

hy vinnig begin loop in die rigting waarin hy haar gesien beweeg het, want sy 

siel was verheug. Hy het immers dae lank geen teken van 'n mens of selfs die 

spoor van 'n dier of 'n voël gesien nie. Hy wou dus nader ondersoek instel na 

watter lewende wese hy gesien het, in die hoop dat dit iets goeds sou inhou. 

Maar toe die vrou Zosimas sien naderkom, het sy begin wegloop dieper die 

woestyn in. Maar Zosimas, wat skoon vergeet het van sy ouderdom en glad 

nie ag geslaan het op die inspanning wat dit van hom sou verg nie, het vinnig 

agter haar aan gehardloop, baie gretig om die vlugteling te sien. Hy het al 

vinniger gehardloop en haar begin inhaal. Toe hy so naby was dat sy sy  stem 

kon hoor, het Zosimas klaend begin uitroep: "O dienaar van God, waarom 

vlug jy vir my, 'n ou man en sondaar? Wag vir my om God se ontwil, om 

Wie se Naam jy in hierdie wildernis woon. Wag vir my, 'n onwaardige 

swakkeling; wag vir my ter wille van die hoop wat jy koester op beloning vir 

dié moeite. Bly staan en bid vir 'n ou man en seën hom ter wille van God, wat 

niemand al ooit verwerp het nie." 

 

 Terwyl Zosimas haar so in trane smeek, kom hulle op 'n plek wat lyk 

soos 'n droë rivierloop. Hy het trouens gedink dat daar 'n spruit was, maar in 

die woestyn kan geen water vloei nie. Tog het die plek die gevoel van 'n 

spruit geskep. Toe hulle daar kom, het die vlugteling aan die een kant af 

geloop en weer aan die ander kant uitgeklim. Zosimas kon egter nie verder 

nie het bly staan en roep aan die een kant van die sloot wat gelyk het asof dit 

deur water uitgekalwe was. En hy het al hoe harder gekerm en gesug, om 

haar hart met sy droefheid sag te maak. 

 

 9. Toe kom daar uit die liggaam wat gevlug het, dié stem: "Abba 

Zosimas, vergewe my, maar ek kan my nie omdraai sodat jy my kan sien nie; 

want ek is 'n vrou en heeltemal sonder enige liggaamlike bedekking, soos jy 

kan sien, en ook die skaamte van my liggaam is nie bedek nie. Maar as jy 'n 

gebed wil doen oor 'n sondige vrou, gooi dan vir my die kleed wat jy om jou 

skouers het sodat ek my kan bedek en my na jou kan omdraai om jou gebede 

te aanvaar." 
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 Altyd en sonder ophou het ek die oë van my hart op my Borg gerig 

en het ek haar gesmeek om my in hierdie woestyn en in hierdie boetedoening 

te help. En sy wat die Oorsaak van die reinheid gebaar het, was my Helpster. 

So het ek die eerste sewentien jaar teen baie gevare gestry. Daarna het my 

Helpster, die Moeder van God, my steeds bygestaan en my lewe in alles 

gerig." 

 

 Zosimas sê toe: "Het jy hoegenaamd nie kos of klere gehad nie?" Sy 

antwoord: "Soos ek gesê het, die drie brode het my sewentien jaar gehou. 

Verder het ek geëet van die plante wat in die woestyn groei. Maar die kleed 

wat ek aangehad het toe ek oor die Jordaan gekom het, het heeltemal verslete 

geraak en tot niet gegaan. Ek het baie koud gekry in die winter en baie warm 

in die somer. Ek is deur die gloede verbrand en het dan weer styf geword en 

gebewe van die bitter koue. Dikwels het ek op die grond geval, en na my 

asem gesnak terwyl ek my nie kon beweeg nie, en moes ek terselfdertyd stry 

teen allerlei gebreke en versoekings. Maar deur dit alles het die krag van God 

my ellendige siel en liggaam tot vandag toe bewaar. 

 

 As ek dink uit watter ongelukke die Heer my verlos het, dan word ek 

gevoed met onverganklike spyse, en my voedsel is die versadigdheid  van die 

hoop op my saligheid. Ek word gevoed en geklee met die bedekking van God 

se Woord, wat alle dinge omvat. Want 'die mens sal nie van brood alleen 

lewe nie' (Mt. 4:4) en 'by gebrek aan skuiling druk hulle hul teen die rotse 

vas, (Job 24:8) want hulle het die kleed van die sonde uitgetrek' ". 

 

 20. Zosimas het gehoor hoe sy die getuienis van die Skrif aanhaal, 

sowel uit die boeke van Moses as van die salige Job en die Psalms. Hy vra 

haar toe: "Moeder, het jy die Psalms geleer en die ander boeke van die Skrif 

gelees?" Daarop moes sy saggies lag en sê: "Glo my, sedert ek die Jordaan 

oorgesteek het, het ek nog nooit weer 'n ander mens gesien nie behalwe jy 

nou. Ek het selfs nie eens 'n wilde dier of ongedierte in hierdie woestyn 

teëgekom nie. Ek het ewemin ook ooit êrens leer lees en ek het ook nooit 

iemand anders hoor lees of lofsange sing nie. Maar die lewende, magtige 

Woord van God onderrig innerlik die mense se verstand. (Hebr.  8:10) Tot 

dusver het ek oor myself gepraat. Maar nou vra ek jou ter wille van die 

menswording van God die Woord, dat jy vir my, onreine en onwaardige, sal 

bid" Toe het die ou vader 'n paar treë weggeloop en terwyl hy vooroor buig, 

roep hy uit en sê: "Geseënd is die Here God wat alleen groot werke doen, 
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"Wat het jy dan in al dié tyd in die hande gekry om te eet?" Daarop antwoord 

sy: "Ek het twee en 'n halwe brood saam met my oor die Jordaan gebring. Dit 

het later so hard soos klippe geword. Ek het af en toe daarvan geëet en etlike 

jare daarmee klaargekom." Toe sê Zosimas: "Het jy so 'n lang tyd sonder 

moeite deurgebring? Het die hewige verandering en omverwerping  van jou 

hele lewe jou nie bedruk gemaak nie?" Daarop sê sy: "Daar vra jy my iets 

waaroor ek nog ontsteld raak. As ek sou vertel watter gevare ek deurstaan en 

watter gedagtes my in beroering gebring het, is ek bang dat ek nog daardeur  

aangetas sal word. " Maar Zosimas sê: "Laat tog niks weg nie, Vrou, maar 

vertel my alles. Want dit is tog waarom God my jou laat sien het, dat jy my 

sonder om iets te verswyg, alles sal vertel." 

 

 19.Sy sê egter: "Abba, glo my, sewentien jaar lank moes ek veg teen 

my wilde, ongetemde en onredelike begeertes. As ek iets geëet het, het ek lus 

gekry vir vleis, of vir vis soos dié in Egipte, of vir wyn, waarna my liggaam 

gesmag het. Want ek was versot op wyn en het dit oorvloediglik, tot 

dronkenskap toe, gedrink toe ek nog in die wêreld was, en daarom het ek so 

daarna gesmag. En hier was nêrens eers water te vinde nie sodat dit vir my 

gevoel het of ek uitdroog en groot gevaar loop om van die dors om te kom. 

Ek het ook baie verlang na die dubbelsinnige liedjies wat telkens in my 

herinneringe opgekom het en ek wou die duiwelse liedjies sing wat ek in my 

sondige lewe geleer het. Maar dan het ek geween en op my bors geslaan en 

my gelofte onthou wat ek afgelê het om na hierdie woestyn te kom. In die 

gees het ek dan gaan staan voor die ikoon van die Moeder van God wat vir 

my ingetree het en haar gesmeek om die sondige gedagtes wat my ellendige 

siel so benoud gemaak het van my weg te dryf. En wanneer ek dan so bedroef 

geween en hard op my bors geslaan het, het ek 'n lig gesien wat van alle kante 

om my skyn en het daar meteens 'n groot kalmte oor my gekom.  

 

 Hoe sal ek jou kan vertel hoe gedagtes weer opnuut by my opgekom 

het om my tot onkuisheid te bring, Abba, vergeef my dit! In my het 'n 

onsalige vuur gewoed wat my hele liggaam laat brand het van begeerte om by 

iemand te slaap. Wanneer sulke gedagtes by my ontstaan het, het ek myself 

op die grond gewerp en my trane daaroor uitgestort en het ek gehoop dat sy 

wat vir my intree, werklik by my sal staan, en het dit soms vir my gelyk of sy 

my, wat deur onkuise gedagtes tot raserny gedryf word, met skerp woorde 

betig en my dreig met die straf wat die oortreding verdien. Dan het ek nie van 

die grond af opgestaan nie voordat die Vriendelike Lig my op die gewone 

wyse omstraal en die onstuimige gedagtes van my verdryf het. 
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 Toe het Zosimas gebewe van 'n groot vrees en die verbasing in sy 

hart. Want hy was baie verstandig en het deur die goddelike gawe 'n diepe 

insig gehad, en dat sy, wat hom nog nooit tevore gesien of van gehoor het 

nie, hom by die naam geroep het, het hom laat besef dat sy kennelik verlig 

was deur die gawe van die profesie. Hy het dus onmiddellik gedoen was sy 

hom gevra het, sy kleed uitgetrek en dit oor sy skouer na haar gegooi. Sy het 

dit geneem en die noodsaaklike bedek en haar toe na Zosimas gedraai met dié 

woorde: "Wat het jou daaraan laat dink, Abba, om 'n sondige vrou te gaan 

sien? Wat wil jy van my sien of leer, dat jy so geweldig baie moeite gedoen 

het?" Maar hy het met sy kop tot op die grond voor haar gebuig gebly en 

gesmeek dat sy hom seën. Toe werp sy haar eweneens op die grond en so het 

hulle mekaar om die seën gevra. 

 

 10. Na 'n lang tyd sê die vrou: "Vader Zosimas, dit is gepas dat jy die 

seën gee en bid, want jy het die waardigheid van die priesterskap ontvang en 

baie jare by die Altaar gestaan; en deur goddelike gawe ondersoek jy die 

verborgenhede van Christus." Dié woorde het Zosimas nog meer verwar, 

soseer dat die sweet hom afgetap het. Van alle krag beroof en uitasem sê hy 

vir haar: "O geestelike Moeder, ek sien aan jou hele liggaam hoe ná jy reeds 

aan die Here gekom het, omdat jy die wêreld byna heeltemal afgesterf het. 

Dit is so duidelik soos daglig dat aan jou meer genade geskenk is as aan alle 

ander, sodat jy my by die naam noem, hoewel jy my nog nooit gesien het nie. 

Want die genade blyk nie uit die waardigheid nie, maar uit die werke van die 

siel. Seën my om God se ontwil, bevestig en spreek oor my die kragtige 

gebed van jou volmaaktheid." 

 

 Toe kry sy medelye met die volgehoue verlange van die ou vader en 

sê: "Geseënd is God, wat die saligheid van die siel bewerk." En nadat 

Zosimas "Amen" geantwoord het, het hulle albei van die grond af opgestaan. 

En opnuut sê die vrou: "Mens, waarom het jy na my, die sondares, gekom? 

Maar in elk geval, daar die genade van die Heilige Gees jou hierheen gebring 

het om die laaste diens te bewys aan my verworpe liggaam, sê my, hoe gaan 

dit met die keiser en die kudde van die heilige Kerk?" En Zosimas antwoord: 

"Moeder, deur jou heilige gebede het God ons 'n blywende vrede geskenk; 

ontvang dit as troos uit die mond van 'n onwaardige monnik. Maar om die 

Heer se ontwil, bid vir die hele wêreld en ook vir my, sondaar, sodat die 

inspanning van hierdie reis deur so 'n groot woestyn nie vir my vrugteloos 

bly nie." Toe antwoord sy: " Abba Zosimas, dit betaam jou, wat met die eer 

van die priesterskap beklee is, om vir almal en vir my te bid, want jy is 
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daartoe geroep. Maar aangesien ons beveel is om gehoorsaam te wees, sal ek 

met graagte doen wat jy my vra." Toe draai sy haar na die Ooste, hef haar 

hande na die hemel op en strek haar arms uit. So begin sy toe bid, met net 

haar lippe wat beweeg, sodat 'n mens geen verstaanbare geluid hoor nie. 

Daarom kon Zosimas ook niks van die gebed uitmaak nie. En hy vertel dat hy 

bewend daar gestaan het, met sy oë na die grond, sonder om iets te durf sê. 

En hy het, met God as sy Getuie, gesweer dat hy die waarheid praat, en gesê 

dat toe hy vlugtig opkyk, hy gesien het hoe sy in haar gebed 'n el bo die 

grond sweef, asof sy op die lug steun terwyl sy bid. 

 

 Dié gesig het hom vreesbevange gemaak en hy het hom op die grond 

gewerp terwyl die sweet hom aftap. In uiterste verwondering het hy geen 

begeerte gehad om iets te sê nie, maar het hy by homself net oor en oor gesê: 

"Here, ontferm U oor my." 

 

 11. Terwyl hy nog op die grond lê, kom daar egter twyfel in sy hart 

by die gedagte dat dit miskien 'n spook was wat voorgegee het om te bid. 

Maar die vrou het na hom gedraai en hom nuwe moed gegee deur te sê: 

"Abba, waarom word jy so deur jou gedagtes oor my ontstel, so asof ek maar 

net 'n spook is wat voorgegee het om te bid? O Mens, moet tog nie twyfel dat 

ek maar net 'n sondige vrou is nie. Ek is nietemin tog gedoop en hoegenaamd 

nie 'n gees nie, maar stof, as en vlees. Ek het ook nog nooit ag geslaan op die 

openbarings van bose geeste nie." Terwyl sy dit sê, maak sy die kruisteken op 

haar voorkop, oë, lippe en bors en voeg by: "Abba Zosimas, mag God ons 

verlos van die vyand en dit wat hy ons in sy groot nyd wil wysmaak." 

 

 Toe die ou vader dit hoor, val hy voor haar neer, hou haar voete vas, 

en sê in trane: "Ek smeek jou deur die Here Jesus Christus ons waaragtige 

God, wat Hom verwerdig het om uit die Maagd gebore te word, en om Wie jy 

hierdie naaktheid aanvaar en hierdie aardse vlees afgesweer het: verberg tog 

nie vir jou dienaar wie jy is en waarvandaan jy kom, en wanneer en om 

watter rede jy na die woestyn gekom het nie. Vertel my alles omtrent jou, 

sodat jy God se groot werke mag verkondig. Want, soos geskryf staan: 

"Bedekte wysheid en verborge skatte, watter voordeel is daar in 

albei?" (Wysheid van Sirag 20:32) Sê my dit alles, om God se ontwil, want jy 

vertel dit nie om jou daarop te beroem nie, maar om aan die verlange te 

voldoen van my, onwaardige sondaar. Want dié vertroue het ek in God, dat 

ek om dié rede na die woestyn gestuur is, omdat God jou geskiedenis bekend 

wil maak. Dit is immers nie in ons mag om God se bedoelings te weerstaan 
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wat deur u die boete van sondaars aanvaar. Wat kan ek, ellendig sondares, 

nog meer sê of dink? Nou is dit tyd om te volbring wat ek beloof het met die 

welbehaaglike intrede van u liefde. Stuur my nou waarheen dit u behaag. 

Wees vir my 'n leidster tot die saligheid en 'n meesteres tot die waarheid. 

Gaan my voor op die weg wat tot boetedoening lei.' 

 

 Terwyl ek so praat, hoor ek 'n stem wat klink asof dit van ver kom: 

'Oorkant die Jordaan sal jy waarlik rus vind.' Ek het die stem gehoor en 

begryp dat dit aan my gerig was en wenend het ek uitgeroep: 'O Vrou, 

Meesteres, Koningin van die hele wêreld, deur wie die menslike geslag die 

saligheid verkry het, verlaat my nie.' Toe het ek die voorkerk verlaat en 

vinnig weggestap. 

 

 Maar iemand wat my na buite sien gaan het, het my drie pennings 

gegee met die woorde: 'Vrou, neem dit.' En ek het dit aangeneem en drie 

brode daarmee gekoop wat genoeg sou wees vir 'n geseënde reis. Ek het die 

broodverkoper die pad na die Jordaan gevra. En toe ek weet watter poort 

daarheen lei, het ek, terwyl ek loop en huil, in die pad geval. 

 

 18. Terwyl ek myself steeds opnuut vrae afgevra het, het ek die res 

van die dag my reis met groot haas voortgesit. Dit was ongeveer die derde 

uur in die oggend toe ek die eerbiedwaardige en leweskenkende Kruis kon 

aanskou, en teen sononder het ek die kerk van die heilige Johannes die 

Doper gesien wat aan die Jordaan geleë was. Ek het die kerk binnegegaan 

om te bid en die Jordaan ingeloop om my hande en gesig met die heilige 

water te was. Daarna het ek die lewendmakende en onbevlekte Sakrament 

van Christus die Heer in die genoemde heilige kerk van die Voorloper en 

Doper Johannes ontvang. Later het ek 'n halwe brood geëet en die water van 

die Jordaan gedrink en die nag op die grond geslaap. 

 

 Toe dit die volgende dag lig word, het ek die Jordaan oorgesteek en 

tot my Leidster gebid dat sy my moet stuur waarheen sy wou. So het ek in 

hierdie woestyn beland, en van toe af het ek weggevlug en my van alles 

vervreem en ver van mense weggebly in afwagting van my God, wat klein 

en groot salig maak as hulle hulle tot Hom bekeer." 

 

 Zosimas vra haar toe: "Vrou, hoeveel jare woon jy al in hierdie 

wildernis?" Sy antwoord: "As ek reg onthou, is dit nou sewe en veertig jaar 

gelede wat ek uit die heilige stad Jerusalem vertrek het." Toe vra Zosimas: 
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Maagd, wat in die vlees God gebaar het, ek weet dat dit onvanpas  en 

onbehoorlik is dat ek, wat so afskuwelik is weens my sondes, u ikoon sou 

vereer of selfs my oë op u sou rig terwyl hulle deur soveel onreinheid besmet 

is. Ons weet dat u 'n volkome reine maagd was, onbevlek na liggaam en siel. 

Dit is reg en billik dat ek, onreine, verafsku en verwerp word deur die 

allerreinste suiwerheid van u onbevlektheid. Maar ek het ook gehoor dat God, 

wat u so waardig gebaar het, mens geword het om sondaars tot boetedoening 

te roep. Help my dan wat verlate is en niemand het wat my bystaan nie. Gee 

ag op my belydenis en laat my toe om in u kerk te kom. Laat ek nie belet 

word om die heilige Kruis te aanskou nie, die Kruis waaraan God, as Mens, 

gespyker is; u, Maagd het hom ontvang en gebaar, en Hy het Sy eie Bloed 

gegee om my te verlos. O Vrou, gee bevel dat ook vir my, onwaardige, die 

poort oopgemaak word sodat ek die goddelike Kruis mag begroet. Ek vra u 

om vir my in te tree by Christus wat uit u gebore is, sodat ek voortaan nooit 

weer my liggaam met die afskuwelike onreinheid sal besmet nie. Heilige 

Maagd, sodra ek die Kruis van u Seun aanskou het, sal ek die wêreld en al  sy 

werke en alles wat daarin is, versaak en dadelik daarheen gaan waar u, my 

Borg, my stuur.' 

 

 17. Terwyl ek dit sê, voel ek hoe die vuur van die geloof in my hart 

ontvlam, en vol vertroue op die barmhartigheid van die Moeder van God, het 

ek die plek verlaat waar ek staan en bid het. Ek het my opnuut aangesluit by 

hulle wat die kerk binnegaan, maar toe was daar niemand wat my terugstoot 

of verhinder om by die kerkdeure te kom waardeur 'n mens binnegaan nie. Ek 

was oorstelp van verwondering en my hele liggaam het gebewe, en so het ek 

gekom by die ingang wat voorheen vir my geslote was. Toe was dit egter asof 

al die kragte wat my tevore verhinder het om in te gaan, verander het om vir 

my die weg te baan, en sonder enige moeite het ek ingegaan. So het ek my 

dan bevind in die heilige der heilige en is ek waardig geag om neer te val 

voor die misterie van die eerbiedwaardige en lewendmakende Kruishout. Toe 

het ek God se verborgenhede aanskou, hoe Hy gereed is om hulle te ontvang 

wat boete doen. Ek het my op die grond neergegooi en nadat ek die heilige 

vloer gesoen het, die kerk verlaat. Ek het my gehaas na haar wat my Borg 

was en voor haar bly staan. Die geskilderde ikoon was vir my die handskrif 

van my borgtog; ek het op my knieë gegaan voor die aangesig van die heilige 

Maagd en Moeder van God en tot haar gebid: ' Dit is dus waar, 

allergoedertierendste Vrou, dat u altyd u barmhartige Godsliefde toon. U het 

my onwaardige gebed nie verwerp nie. Ek het die heerlikheid aanskou wat 

sondaars na regte nie mag sien nie, die heerlikheid van die almagtige God, 
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nie. As die Heer Christus jou en jou stryd nie bekend wou laat word nie, sou 

Hy nie toegelaat het dat iemand jou sien nie en sou Hy my nie die krag gegee 

het om so 'n lang pad aan te durf, terwyl ek eintlik glad nie daartoe in staat is 

nie, want sonder hom kan ek nie eens uit my sel kom nie." 

 

 12. Nadat hy dit en nog veel meer gesê het, het die vrou hom 

opgehelp en gesê: "Abba, vergewe my. Eerlikwaar, ek skaam my om jou van 

my afskuwelike dade te vertel. Maar noudat jy tog my naakte liggaam gesien 

het, wil ek vir jou ook my dade blootlê sodat jy kan besef hoedanig my siel 

vervul is met onreinheid en beskamende skande. Ek sal jou my lewensverhaal 

vertel, nie om my op iets te beroem nie, soos jy reeds opgemerk het, want 

waarop sou ek kon roem, aangesien ek 'n uitverkore vat van die duiwel was? 

Ja, ek weet, sodra ek begin vertel wat daar in my is, sal jy van my wegvlug 

soos vir 'n slang, omdat jou ore nie sal kan verdra om die dwaashede waaraan 

ek my oorgegee het, aan te hoor nie. Tog sal ek jou daarvan vertel, en dit nie 

ontken nie; ek sal die waarheid praat, maar ek smeek jou om nie op te hou om 

vir my te bid nie, sodat ek barmhartigheid mag ontvang op die oordeelsdag." 

Die ou vader was ontroerd en het geween. 

 

 13. Toe begin die vrou haar lewensverhaal, soos volg: "Vader, ek is 

in Egipte gebore, maar terwyl my ouers nog geleef het, het ek, toe ek twaalf 

jaar oud was, hul liefde versmaai deur na Alexandrië te gaan. Hoe skaam ek 

my nie as ek dink aan hoe ek my maagdelikheid verloor en sonder ophou 

onversadigbaar in wellus geleef het. Dit is onmoontlik om dit kortweg te 

vertel. Daarom sal ek vertel - sodat jy die onbedaarlike vlamme van my 

sonde kan besef - hoe verknog ek aan die onkuisheid was. Meer as sewentien 

jaar het ek my in die openbaar aan vleeslike wellus oorgegee. Ek het nie my 

maagdelikheid verloor omdat iemand daarvoor betaal het nie: ek het selfs dit 

wat party van hulle my wou gee, van die hand gewys sodat hulle weer na my 

toe sou kom, so erg het die vuur van begeerte in my gebrand. En moet ook 

nie dink dat ek niks aanvaar het omdat ek ryk was nie, want ek moes bedel 

om aan die lewe te bly of dikwels ook vlas spin. Want soos ek gesê het, ek 

het 'n onversadigbare begeerte gehad, sodat ek my sonder ophou in die put 

van onreinheid verlustig het. En dit was vir my lekker en ek het gedink dat ek 

eg lewe deur onophoudelik die natuur onreg aan te doen. 

 Terwyl ek so geleef het, het ek een sonnige dag 'n aantal Libiërs en 

Egiptenare see se kant toe sien loop. Ek het iemand gevra waarheen dié 

manne gaan en kry toe die antwoord: 'Hulle gaan saam Jerusalem toe vir die 

Fees van die Verheffing van die Heilige Kruis, wat binnekort gevier word.' 
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Ek vra toe: 'Dink jy hulle sal my saamneem as ek graag wil gaan?' Toe sê hy: 

'niemand sal jou keer as jy die reisgeld betaal nie.' En ek antwoord: 

'Eerlikwaar, ou broer, ek het nóg reisgeld nóg proviand, maar ek sal op die 

skip klim wat hulle gehuur het, en as hulle my wil verbied, sal ek myself aan 

hulle aanbied. Dan kan hulle my lyf as reisgeld aanvaar.' Want ek wou saam 

met hulle gaan (Abba, vergewe my dit), omdat daar baie sou wees wat my 

wellus sou kon bevredig. 

 

 14. Ek het vir jou al gesê, my heer ou vader, vergewe my dit, en moet 

my nie dwing om my skaamte bekend te maak nie. Ek sidder, God weet dit, 

want hierdie woorde besmet selfs die lug waarin hulle uitgespreek word." 

Maar Zosimas se trane het tot op die grond geval en hy antwoord: "Vertel dit 

om God se ontwil, my Moeder, gaan voort, en moenie die verloop van so 'n 

heilige verhaal terughou nie." 

 

 So gaan sy toe voort: "Toe die jongman die onbesonneheid van my 

woorde hoor, het hy laggend aangestap. Maar ek het die spinspoel wat ek in 

my hand gehad het, neergegooi - die nood op daardie tydstip het my gedwing  

om dié werk te doen - en see toe geloop na waarheen ek hulle sien gaan het. 

Daar het ek sowat tien van die jongmanne op die kaai sien staan. Hulle was 

liggaamlik sterk en baie geskik om te doen wat my plesier sou gee. En daar 

was nog van hulle wat reeds aan boord gegaan het. Ek het skaamteloos tussen 

hulle gaan staan, soos ek gewoonlik gedoen het, en gesê: 'neem my saam op 

die reis; julle sal nie spyt wees nie.' En met nog verdere onsinnige praatjies 

het ek hulle almal laat skater van die lag. Toe hulle my skaamteloosheid sien, 

het hulle my laat saamgaan op die skip, wat toe vertrek het. 

 

 Wat daarna gebeur het, durf ek dit aan jou, man van God vertel? Wie 

durf vertel en wie durf aanhoor wat op daardie skip gebeur het? Hoe ek 

armsaliges wat eers nie wou nie, op die ou end verlei het om ook te sondig. 

Die ergste waarvan ek, ellendige, toe die oorsaak was, kan nie oorvertel word 

nie. Wees maar hiermee tevrede, want ek is nog steeds verbaas dat die see die 

onreinheid van my slegtheid kon verdra, en dat die aarde nie onder my voete 

oopgeskeur het om my lewend in die hel te laat val toe ek soveel siele in die 

strik van die dood laat trap het nie. Ek kan alleen dink God wou hê dat ek 

boete  moes doen, "want Hy het geen behae in die dood van die goddelose 

nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe." (Eségiël 

33:11) 
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 So het ons dan met groot haas na Jerusalem gereis en elke dag nadat 

ons in Jerusalem aangekom het tot voor die 14de September, het ek my ook 

daar steeds besig gehou met my slegte dade, soos altyd, en nog erger. Want 

ek was nie tevrede met die jongmanne wat onderweg met my omgang gehad 

het nie, maar het ook vreemdelinge en burgers van die stad tot deelname aan 

my slegtheid verlei en so besmet. 

 

 15. Op die feesdag van die heilige Verheffing van die 

eerbiedwaardige Kruis het ek, soos ek gewoond was, slagoffers gaan soek om 

te verlei. En omdat ek gesien het dat hulle almal die oggend vroeg saam kerk 

toe gaan, het ek my by hulle aangesluit en so in die voorportaal van die kerk, 

die narteks, beland. Toe die oomblik van die Verheffing  van die heilige 

Kruis aanbreek, het ek saam met al die ander mense vorentoe gebeur, maar 

daar was so 'n gedrang teen my dat ek, in plaas van by die ingang, weer by 

die buitedeur beland het, tussen diegene wat pas aangekom het. Saam met 

hulle het ek weer vorentoe gebeur maar terwyl hulle ongehinderd binnetoe 

kon gaan, is ek, onsalige deur een of ander onbegryplike krag daarvan 

weerhou. Ek is agteruit gestoot en het my opnuut buite in die narteks bevind. 

Ek het gedink dat dit my vroulike swakheid was, en het dus weer saam met 

die ander probeer en met my elmboë gebeur om binne-in die kerk te kom, 

maar al my moeite was tevergeefs. 

 

 16. Want sodra my voete die drumpel bereik, het al die ander vanself 

binnetoe kon gaan, maar net ek kon nie verder kom nie. Dit was asof 'n hele 

afdeling soldate opgestel was om my te verhinder om in te gaan. Ek is deur 'n 

onsigbare krag teëgehou terwyl ek telkens opnuut my bes gedoen het om 

binne kom, maar ek kon nie 'n tree verder vorder nie. Toe ek heeltemal 

uitgeput was, het ek moed opgegee, want my hele lyf was seer van die 

gedrang van die menigte tussen wie ek my telkens weer bevind het, en het toe 

gaan uitrus in  'n stil hoekie van die voorkerk. Daar het ek begin nadink oor 

waarom dit vir my verbode was om op te kyk na die lewendmakende Kruis. 

Toe is my gedagtes deur die begrip van die saligheid aangeraak en is die oë 

van my hart verlig. Want die gedagte het by my opgekom dat dit my 

afskuwelike dade was wat my toegang verbied het. 

 

 Daarop het ek in diepe ontsteltenis in trane uitgebars en op my bors 

geslaan en uit die diepste van my hart gesug. En terwyl ek so ween, val my 

oog op 'n ikoon van die heilige Moeder van God hoog teen die muur. En 

terwyl ek na haar opkyk, onbewus van alles rondom my, sê ek: 'Meesteres en 


