Fundamentalismo
A cada dia temos notícia de que mais e
mais congregações passam a servir a dois
senhores, pois a tolerância invade e a cada passo
nessa direção a sã doutrina fica para trás para
tomar o seu lugar a libertinagem, a aceitação de
heresias, a autoaceitação, o fazer vista grossa ao
erro, para assim de forma artificial promover a
união.
Parece que em troca de amizade, lucro, etc.
certos emissários estão dispostos a esquecer de
que a Palavra de Yahuh nos diz:

“Não vos prendais a um jugo
desigual com os infiéis; porque, que
sociedade tem a justiça com a injustiça?
E que comunhão tem a luz com as
trevas? E que concórdia há entre Há Mashiach e Belial? Ou que parte tem o fiel
com o infiel? E que consenso tem o templo de YHWH com os ídolos? Porque
vós sois o templo do UL vivente, como UL disse: Neles habitarei, e entre eles
andarei; e eu serei o seu UL e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio
deles, e apartai-vos, diz Yahuh; E não toqueis nada imundo, E eu vos receberei;
E eu serei para vós Pai, E vós sereis para mim filhos e filhas, Diz Yahuh TodoPoderoso”
[ קורנתי ב- Qorintyah Bet (2 Coríntios) 6: 14-18]
Ao lermos a palavra fundamentalismo esta nos remete a uma errônea interpretação levandonos a lembrar de terrorismo e de extremismo, principalmente numa sociedade que em nome da
tolerância e de ser politicamente correta troca os valores absolutos da Palavra de Yahuh pelos
valores mundanos ditados pelo modismo e pela ganância, mas queremos dizer que aqui a palavra
fundamentalismo está sendo utilizada em sua real aplicação, ou seja, para demonstrar que
quem tem um fundamento deve se apegar a ele quando este parte da verdade contida na
Palavra de nosso UL e Pai.
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