Aineeton omaisuus:
Firmojen omaisuus jaotellaan usein 1. Aineelliseen ja 2. Aineettomaan.
1. Aineellinen on nähtävää rakennuksia, koneita, tuotteita jne.
2. Aineeton ei ole nähtävää. Sitä ovat mm. patentit, osaaminen yms.
Osaaminen on monen firman tärkein omaisuus! - Koko firma ei pyöri jos osaaminen puuttuu! - Siinä on
konkurssi edessä, jos osaaminen jostain syystä häviää!
Siinä on tärkein syy myös Suomen kirkkojen ongelmiin! - Kirkoilta on hävinnyt osaaminen! - Se erityinen
osaaminen, jota kirkoilla on joskus ollut sitä ei enää ole: - Kirkko on luopunut Raamatun Sanan totuudesta. Kirkko ei edes itse usko Raamattuun. Ei luterilaisen kirkon oppi Suomessa ole milloinkaan ollut täysin
puhdasta. On se kuitenkin ollut niin puhdasta, että sen kautta on tullut ihmisiä uskoon ja pelastunut! - Ei
silti minkään kirkon oppi ole täydellistä! Kaikissa on jotain syrjään pantavaa! Pelastukseen tarvitaan aina
Jeesuksen mukanaoloa, joka korjaa virheet!
Kirkkojen tärkein omaisuus on muodostunut aineettomasta: - Raamatun pelastavasta sanomasta, joka
on edelleenkin arvokasta! Se on ollut perusta, jolle kirkko on aikanaan rakennettu! Kirkko on nyt menettänyt tämän aineettoman omaisuuden! Kirkolla ei enää ole mitään arvostettavaa. Sillä ei ole mitään
tarjottavaa, koska sillä ei ole mitään erityisosaamista! - Kaikki osaavat tehdä sitä mitä kirkkokin. Ei sillä
ole enää mitään! - On vain tyhjät kirkot!
Vapaitten suuntien kirkot taas ovat puolestaan sortuneet ottamaan vastaan harhaoppeja, kuten nauruherätyksen jne. - Eivät nekään ole pitäneet Raamatun Sanasta kiinni, koska näin on käynyt! - Ehkä se on
vielä enemmän tuomittavaa, koska Raamatun tuntemusta heillä on ollut enemmän jossain vaiheessa. He
ovat tehneet valintaa inhimillisten näkökohtien perusteella. - Hekin ovat menettäneet osaamisensa!
Luterilainen ja muut kirkot ovat näin luopuneet tärkeimmästä mitä ne ovat omistaneet. He ovat myyneet
tai luovuttaneet erityisosaamisensa, josta on muodostunut tärkeä: Aineeton omaisuus. Jäljellä on nyt
vain raamit, aineellinen omaisuus, silläkään ei enää ole arvoa. Aineeton omaisuus on välttämätöntä aineellisen omaisuuden käytössä. Jos aineeton puuttuu ei aineellisellakaan ole arvoa!

Tilalle on saatu nyt kevytkristillinen uusi oppi!
- Kunhan nyt jotain ohjelmaa vain on: - Nykyinen ylistys on sitä parhaimmillaan. Ylistysjohtaja vain remmiin ja siitä lähtee. Johtaja valitsee laulut, joiden sanoja usein toistetaan. - He laulavat monotonisesti
ummistetuin silmin tai katseet harhailee jossain epämääräisyydessä. Esitykset ovat velttoja, jotka eivät
kuulijaa paljon innosta. Kuulijat ottaa tukevan vakaan asennon ja ajatukset lähtee harhailemaan vaikka
uuden auton ostoon. Siinä nuokkuessa pian tunti menee. Se ei ole aktivoivaa vaan kuolettavaa ohjelmaa!
- Joku neutraali saarna lopuksi ja sitten kotiin. Synnistä, parannuksenteosta ja rististä ei puhuta!
- On oikeatakin ylistystä, spontaania. Laulut ym. on Jumalaa kunnioittavaa. Sen kokee kyllä milloin ylistys
on aitoa ja milloin taas se on itse tehtyä! (Joku sanoo, että pitää järjellä aloittaa ja hengessä lopettaa??)
- Usko Kristukseen on valtava aineeton pääoma. Sitä on melkein mahdoton hinnoitella!
Jotain suuntaa sen arvosta voisi päätellä siitä, että jokainen miljonääri on elämänsä viimeisenä päivänä
valmis antamaan kaiken omaisuutensa, jos voisi vaihtaa sen pelastukseen Jeesuksessa! He olisivat valmiita maksamaan 1.000 miljoonaa euroa tai enemmän, voidakseen pelastua!
Uskovat ovat tosirikkaita! Heillä on ääretön aineeton omaisuus taivaassa! - Siellä on kadutkin kultaa!
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