
GROOT JOHANNES EVANGELIE BOEK 5:168 DIE 
MEESTER: 'Alle slegte dade wat ooit op hierdie 
aarde deur mense begaan is, het voortgekom uit 
die hebsug van sekere mense. Gierigheid is die 
vader van byna alle sonde wat die mens maar kan 
bedink. Want eers spaar die mens vir homself op 
inhalige wyse op alle moontlike maniere, al is dit 
hoe sleg en verwerplik, waarby die mens ook 
bedrog, diefstal en roof moet inreken as `n groot 
vermoë by hom. As hy eenmaal ryk is, word hy 
hoogmoedig en heerssugtig; dan gaan verskans 
en beveilig hy homself, huur dienaars en knegte 
wat almal moet verdrywe wat onuitgenooid die 
woning van `n groot en belangrik geworde 
gierigaard nader. Vervolgens koop die ryke `n 
hele landstreek van almal, word hier `n egte 
heerser, pers van sy onderdane dikwels alle besit 
af en gedra hom soos `n egte tiran.  

[2] En as die gierigaard eenmaal buitengewoon 
ryk is, stort hy hom in `n lewe van alle moontlike 
wellus, verlei jong meisies, begaan hoerery en 
egbreuk en nog tallose ander skandelikhede. En 
omdat hy die hooggeplaaste in sy land is, verlei hy 
gou `n hele volk deur sy slegte voorbeeld; want 
die volk sê: 'ons heerser moet tog beter weet as 
ons; as hy dit doen, dan kan ons dit ook doen!' En 
so begin elkeen in so `n land ten slotte te steel, te 
roof, te moor en met hoere om te gaan, en van 
enige godsbesef is dan geen spoor meer te 
ontdek nie! 

[3] Slaan die geskiedenis van die lande en ryke 
van die aarde maar na, dan sal jy sien dat hul 
heersers aanvanklik meestal uiters gierige 
hebsugtige handelaars was - vol hebsug en 
winsbejag. Hulle koop met verloop van die tyd 
lande en volke met hul verwerfde skatte en buit 
hulle uit deur allerlei geweldsmiddele teen hulle 
te gebruik; dikwels bring hulle selfs sulke 
veranderinge aan in die dikwels baie goeie sedes 
en godsdienste van die volke wat aan hulle 
onderworpe geword het, dat daar by hulle nog 
byna geen spoor meer van hul ou suiwerheid te 
ontdek is nie.   

[4] Daarom moet jy veral daarop let, Markus, dat 
daar geen gierigheid in jou genesingsinstituut 
binnesluip nie, wat binne `n kort tydjie baie druk 
deur mense besoek sal word. Ja, selfs oordrewe 
spaarsaamheid moet steeds verbode wees; want 

dit is gewoonlik die kiem van hebsug! 

[5] Elkeen moet soveel hê as wat hy nodig het 
om te kan lewe; van meer as dit moet in jou huis 
by niemand sprake wees nie! Die privaat 
geskenke wat dikwels deur die gaste aan jou 
dienaars gegee sal word, moet jy veilig in 
bewaring neem en eers met rente teruggee as jou 
dienaars oud geword het en te swak is om te 
dien! En as hulle sterwe, dan moet jy die 
gespaarde aan hul kinders en kleinkinders gee. 

[6] Hierdie raad geld in die eerste instansie 
natuurlik vir jou, maar later ook vir al jou 
nakomelinge. En as daar onder jou dienaars 
iemand verkwistend is, maan hom dan tot 
korrekte spaarsamigheid, plaas hom dan `n tydjie 
buite jou guns en laat hom sien dat `n verkwister 
ook dikwels iemand is wat homself liefhet en na 
verloop van tyd sy armer broers tot las is, terwyl 
hy in tye van nood met sy gespaarde geld, wat op 
`n goeie manier gespaar is, sou moet inspring om 
die nood te verlig 

[7] Wie slegs vir homself spaar en in ruimer sin 
ook vir sy familielede, spaar nie volgens My orde 
nie; maar wie spaar sodat hy iets het om in tye 
van nood ook vir armer broers iets oor te hê, prys 
Ek en Ek seën sy gespaarde geld en hy sal nooit 
nood ly nie.  

[8] Ek sê nie dat iemand nie moet spaar vir sy 
kinders en vir sy huis nie; dit is immers `n eerste 
plig van elke ouerpaar. Maar ander armes moet 
nie daarvan uitgesluit word nie; immers, Ek laat 
My son ook in dieselfde mate skyn oor hulle wat 
nie My kinders is nie!  

[9] Wie sal doen soos wat Ek doen, sal ook wees 
soos wat Ek is en sal later ook daar wees waar Ek 
ewig sal wees. Maar wie suinig is teenoor sy 
broers, moet weet dat ook Ek suinig en baie 
spaarsaam sal wees ten aansien van hom. 

[10] Hou hierdie leer voortaan in jou huis in ere, 
dan sal My seën nooit daarvan weggeneem word 
nie! Wel, het nog iemand iets te vra? Laat hy dan 
kom met sy vraag?' 
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