1ª Lição de Yahué
Assim nos ensina Adonai1

Deus é atributo, adjetivo – não é nome.

lê-se Yahué – Este é nome do único Deus e dessa forma corretamente se escreve.
Não há outros deuses a não ser Ele.
Não existem deuses em forma humana ou de animais ou de qualquer outra forma.
Existem entes intercessores, tutores e mentores entre os homens e
.
Nenhum deles tem o poder de fazer.
É somente Dele, o Único-Deus o poder de Ser e Fazer.
Só
recebe louvor.
Não invocarás o Seu nome de modo, falado, dito ou pronunciado sem necessidade.
Invocarás, dirás e pronunciarás Seu nome nas preces e louvores a Ele.
Para não chamá-lo de forma desnecessária diga Deus-Único ou Único-Deus.
Amarás ao Senhor
sobre todas as coisas.
Quanto mais o amares mais Ele te amará.
Quanto menos o amares mais Ele te esquecerá.
Quanto mais distante Dele maiores serão os teus erros e enganos.
é o Senhor dos elementos e age na natureza e no homem através deles.
Quando distante das Leis do Deus-Único os elementos2 te atormentarão.
Pelo estudo aprendas a reconhecer Sua obra, majestade e magnitude.
Não repreendas a qualquer obra do Deus-Único.
Buscarás a Luz de
todos os dias pensando e louvando a Ele.
Perguntarás a
sobre os assuntos de tua vida para que Ele te leve, te guie
ao melhor caminho e te livre do mal e do erro.
Louvarás a
o Único-Deus oferecendo as obras boas de teus dias a Ele e assim
Ele poderá te recompensar pelo que fizestes de bom e de correto.
Tema somente o mal dos teus pensamentos e ações e te afaste deles,
mas se insistires ao mal e ao erro... tema a
.
Sejas justo na vida, reto na conduta, na fé Nele nunca tema o mal para ti pois,
enquanto nas Leis estiveres, assim Ele te guarda.
Sejas incansável na tarefa, benevolente ao fraco, forte contra o arrogante
e ensinas ao próximo em palavras e exemplos as Leis Dele.
é o único guardião de tua vida,
seja pela tua boca as Suas palavras e pelos teus atos a Sua vontade.
Shalom – Deus é paz!
Amenokam.
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Adonai = Senhor.
Água, terra, fogo, ar e éter (a matéria escura do Universo).

