Wat is geld?
Geld is een beetje als water. Het stroomt. Water
is van essentieel belang voor de ontplooiing van
het menselijk leven. Het is een substantie die van
bovenaf op ons neer regent. De mysteries van het
water worden geopenbaard door het werk van de
onderzoekers zoals Dr Masaru Emoto.
We weten dat water zijn vitaliteit verliest
wanneer het niet stroomt. Het wordt
statisch. De geheimen van geld kunnen zich ook
openbaren als we geld zien als een stroom in
plaats van iets statisch. Een tien euro biljet is op
zich statisch: Het is een ding - een object - iets
dat een waarde vertegenwoordigt. Stromend geld
is nodig voor de gezonde ontplooiing en het
behoud van het religieuze leven. In wezen moet
de stroom voortkomen uit een dankbaar hart. En
zo goed als het door en bij ons stroomt, zo kan
het ook terugkeren in zijn stromend element.
Geld wordt gezond door de bijbehorende
gedachte en het gebaar waarmee het gegeven
wordt. Geld dat gegeven wordt uit ergernis is
ongezond geld.

GELD en het religieuze leven
Geld heeft te maken met het economische leven niet het religieuze leven. Maar binnen het
religieuze leven ontstaan economische behoeften

om het religieuze leven mogelijk te maken. Als
we een kerk bouwen als onderdeel van ons
religieuze leven dan hebben we geld nodig. Het
gebouw moet worden gekocht, onderhouden,
verwarmd, enzovoort.
Ook hebben we mensen nodig die bereid zijn om
als priesters het religieuze leven van anderen te
ondersteunen en te vergemakkelijken. Ze moeten
worden gekleed, gehuisvest, gevoed om hun
werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Uiteraard
hebben ze geld nodig om in religieuze zin te
kunnen werken.
Omdat de Christengemeenschap voornamelijk
actief is binnen de geestelijke-culturele
sfeer van de samenleving, is het niet normaal
om geld te ontvangen door middel van een
economische activiteit. We kunnen geen
inschrijfgeld berekenen, of een prijs vaststellen
voor een doop, huwelijk of begrafenis.
Het leven zou natuurlijk een beetje duidelijker en
gemakkelijker zijn als dit wel mogelijk was!
Het principe dat moet worden aangehouden in
het geestelijk-culturele leven is 'vrijheid'. Het is
het gebied waar we echt vrijheid kunnen ervaren
- en waar we het geld kunnen 'bevrijden'.
In het ideale geval moet al het geld dat
binnenstroomt in het religieuze gebied in vrijheid
zijn gegeven. We bevrijden het geld als we het
laten stromen in de geestelijk-cultureel-religieuze

sfeer. Daar kan het vrij worden opgenomen voor
de ontwikkeling van de menselijke geest.
De Christengemeenschap is opgebouwd uit
individuele mensen. Door het sacramentele
karakter van de Christengemeenschap, is het
nodig om opgeleide en gewijde priesters te
hebben die zich fulltime kunnen wijden aan hun
taak. Het is een vrij samenkomen van personen
dat wordt ondersteund door een priesterschap
van vrouwen en mannen; zij zijn gewijd om de
christelijke sacramenten en diensten in hun
vernieuwde moderne vorm en inhoud aan te
bieden als een geschenk aan degenen wiens lot
hen in staat stelt om het te ontvangen.
Door op deze manier de spirituele inhoud van het
christendom in de wereld te ontvangen, wordt
aan mensen een opening geboden waardoor ze in
vrijheid tot kennis en ervaring kunnen komen
van de levende aanwezigheid van de herrezen
Christus. Gemeenschap in Christus met anderen
komt voort uit dit proces.

