5ª Lição de YHWH
Assim nos Ensina Adonai
RESPEITO A POSSE E A PALAVRA DADA

 יהוהé o Senhor de todas as Leis1 e normas e somente Ele as determina.
Não há Leis maiores que as leis de יהוה.
O que cada um possui foi dado por  יהוהou por Ele foi permitido.
Adapa tem a posse mas tudo pertence somente a יהוה.
Não se tira, não se apropria e não se rouba nada de outra pessoa. Nada pode passar de um para o outro sem
consentimento de vontade própria e sem nenhum tipo de coação. Uma vez dado, quem deu não tem mais
direitos sobre a coisa dada, o que recebeu pode ou não devolver a posse se assim quiser.
Ninguém é dono da vontade, das posses e da vida de outra pessoa, somente  יהוהé o Senhor que determina o
que cada um pode ter ou o que a cada um pertence por posse.
Se na vida isto acontece sem o cumprimento destas normas é porque o Único-Deus permitiu, mas não
significa que quem rompeu a Lei, o que enganou não sofrerá o retorno, porque em verdade, irá.
A palavra dada determina uma promessa de compromisso e tem junto “aos olhos” de Adonai o mesmo peso
e valor de um objeto ou coisa.
Se, entretanto a palavra dada envolve promessa de compromisso de sentimentos por assumir caráter moral
tem peso maior “aos olhos” de Adonai, portanto o não cumprimento ou rompimento da promessa sem
consentimento de a quem ela foi dada, terá retorno na dor moral de quem corrompeu a Lei.
Ensinaram os patriarcas, “A vingança é minha disse o Senhor”, isto significa que mesmo que a contra-parte
que recebeu o agravo perdoe, ainda assim o que corrompeu a Lei terá o retorno da falta por Adonai.
 יהוהé justiça, retidão e equidade, a Ele e somente a Ele pertence todas as coisas, Ele dá, Ele tira ou manda
tirar, o que perde, não pode repreender ao Deus-único, se injusta foi a perda (na questão de uma prova de
tolerância p.ex.) ao tempo de  יהוהele terá reposto o que lhe pertence por direito.
 יהוהcompensa com o bem ao que respeita e é humilde quanto a vontade do Senhor.
Pela palavra de יהוה.
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Quando lemos Leis com a primeira letra em maiúsculo,nos referimos às Leis de יהוה

Amenokam

