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5Móz 28.
Ez a fejezet messzemenő magyarázata az előbbi fejezet két szavának, az áldásnak és az átoknak. Azok voltak áldottaknak nevezve általában, akik engedelmeskednek; s viszont átkozottaknak azok, akik engedetlenek lesznek. De mivel az általánosságok nem annyira meggyőzőek, Mózes itt leereszkedik a részletekhez, és az áldást és átkot nem azok forrásai szerint jellemzi (ezek szemünk elől el vannak rejtve, s ezért a leginkább megfontolandók, de mégis a legkevésbé szokták figyelembe venni, hogy Isten kegyelme képezi minden áldások forrását, és Isten haragjából jön minden átok). Hanem azok folyásaiban ad róluk leírást, az áldás és átok érezhető hatásaiban, mert ezek valóságok és reális következményeik vannak. I. Leírja az áldásokat, melyek eljönnek rájuk, ha engedelmeskednek; feltárja azokat személyes, családi és főképp nemzeti vonatkozásban, mert főképp ilyen módon bánt velük itt Isten, 1-14.v. II. Még részletesebb leírást ad az átkokról, melyek eljönnek rájuk, ha engedetlenek lesznek; ezek, 1. Mérhetetlen zaklatásukra lesznek, 15-44.v.. És 2. Végül teljes pusztulásukat fogják okozni, 45-48.v. Ez a rész lényegében igen hasonlít 3Móz 26,1-46-hoz, az életet és halált, a jót és gonoszt tárva eléjük. És a helyreállításukról szóló ígéret a rész végén, amennyiben megtérnek, ebben a könyvben hasonlóképpen még részletesebben fel van tárva, 5Móz 30,1-20. Ekképpen, amint a törvény ismétlésében szabályra új szabályt kaptak, úgy sorról-sorra ismétlődnek az ígéretek és fenyegetések is. És ezek úgy ott, mint itt ki lettek hirdetve, nem csak a törvény büntetéseiként, ami esetleges lett volna, hanem az eseménynek megjövendöléseként, melyek bizonyára be fog következni. Mert a nép egy ideig boldog lesz az engedelmességében, de végül tönkre mennek engedetlenségük miatt. S ezért olvassuk, (5Móz 30,1), hogy mindezek a dolgok el fognak jönni rájuk, úgy az áldás, mint az átok.
5Móz 28,1-14
1ﾠHa1 Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; 2 És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. 3 Áldott leszesz a városban, és áldott leszesz a mezőben. 4 Áldott [lesz] a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. 5 Áldott [lesz] a te kosarad és a te sütő tekenőd. 6 Áldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben. 7 Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, a kik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled. 8 Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, a mire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked. 9 Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz. 10 És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel, és félnek tőled. 11 És bővölködővé tesz téged az Úr [minden] jóban: a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt. 12 Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt. 13 És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat; 14 És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, amelyeket én parancsolok néktek, se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek. 
Az áldások az átkok elé vannak itt helyezve, annak jelzésére, 1. Hogy Isten késedelmes a haragja, de gyönyörködik az irgalmasságban (siet ennek gyakorlásában): megmondta, és megesküdött rá, hogy azt szeretné inkább, hogy mi engedelmeskedjünk és éljünk, mintsem vétkezzünk és meghaljunk. Örömét abban leli, ha áldhat. 2. Ezzel jelzi, hogy bár úgy az ígéretek, mint a fenyegetések arra irányulnak, hogy kötelességünk teljesítésére vonjanak, és abban megtartsanak, mégis jobb, hogy édesgessen minket arra, ami jó, az Isten kegyelmében való gyermeki reménykedéssel, mintsem haragjától való szolgai félelem rettenete késztessen az engedelmességre. Az az engedelmesség kedves leginkább előtte, mely az Isten jóságában való gyönyörködés elvéből származik. Mármost,
I. Itt vannak a feltételek, melyek alapján az áldás ígérve van. 
1. Azzal a feltétellel, hogy szorgalmasan hallgatnak Isten szavára, (1-2.v), hogy meghallják, ha Isten szól hozzájuk igéjében, és teljes igyekezetükkel azon lesznek, hogy megismerjék az ő akaratát, 13.v.  
2. Aztán azzal a feltétellel, hogy megtartják minden ő parancsolatait (s az engedelmességhez szükséges azok megtartása), s hogy megcselekszik Isten parancsolatait (9.v.), és az Ő útjain járnak. Nemcsak egyszer, hanem folyton cselekszik azokat; nem csak elindulnak az Ő útjain, hanem azon járnak mindvégig.  
3. Azzal a feltétellel, hogy nem térnek le sem jobbra, sem balra; sem a babonasághoz, egyfelől, vagy a világiassághoz, másfelől. És különösen, hogy nem járnak más istenek után (14.v.), s ez volt az a bűn, melyre leginkább hajlamosak voltak, és ami leginkább felkeltette Isten haragját. Vigyázzanak, hogy tartsák fenn az igaz vallást, úgy formájában, mint erejében, családjaikban és nemzetükben, és Isten nem fog késni megáldani őket.
II.  Ez áldás részletezése.
1.   Meg van ígérve számukra, hogy Isten gondviselése elárasztja őket minden tekintetben, külső vonatkozásban. Ezek az áldások, szó szerint, rájuk szállanak, 2.v. Isten gyermekei, olykor, méltatlanságuk érzeténél fogva, készek elfutni az áldástól, és úgy vélik, az másokat illet; de ennek ellenére az áldás meg fogja találni őket, és követni fogja őket. Így, azon a nagy napon az áldás rászáll az igazakra, s legyőzi őket, s így készteti őket szólni: Uram, mikor láttunk téged éhezni, s tápláltunk volna? Mt 25,37. Figyeljük meg,
(1.) Néhány dolog fel van sorolva, melyekben Isten gondviselése folytán megáldja őket: - 
[1.] Biztonságban és jólétben lesznek. Áldás fog nyugodni egyénileg rajtuk, bárhol legyenek, a városban, vagy a mezőn, 3.v. Akár városban lesz a lakásuk, akár vidéken, akár földművelők lesznek, vagy kereskedők, akár városba szólítja őket hivatásuk, vagy a mezőre, Isten megőrzi őket a veszélyektől, és békében élvezni fogják helyzetüket. Ez az áldás elkíséri őket utazásukban, ki- és bemenetelükben, 6.v. Személyüket Isten oltalmazza, és ügyüket sikerre juttatja. 
Figyeljük meg itt, Milyen szükségszerű és folytonos az Istentől való függésünk, úgy életünk fenntartása, mint annak jóléte érdekében. Szükségünk van rá minden fordulónál, és az élet minden mozzanatában. Nem lehetünk biztonságban, ha megvonja védelmét, sem jólétben, ha visszatartja kegyelmét. De ha megáld minket, bárhová megyünk is, jó lesz minden, nem ér semmi baj. 
[2.] Családjaik megsokasodnak: áldott lesz méhednek gyümölcse (4.v.), és ebben bővelkedővé tesz téged az Úr (11.v), az Ábrahámnak tett ígéretnek megfelelően, hogy az ő magva olyan lesz, mint égen a csillag, sokaságra nézve, és Isten az ő Istenük lesz, aminél nagyobb áldás már nem is érhette testi utódaikat. Lásd És 61,9. 
[3.] Hogy gazdagok lesznek, és bőven lesz részük minden jóból ebben az életben, ami nem azért van ígérve nekik, hogy csak ebben leljék élvezetüket, hanem (amint Patrick püspök megjegyzi az zsidó írók egyike alapján), hogy ezek folytán tisztelhessék Istent, egyre inkább segítve és bátorítva legyenek szolgálni őt örömmel, és előrehaladjanak, s kitartsanak a neki való engedelmességben. 
Áldás van ígérve, 
Először, Mindarra, ami ajtajukon kívül van, gabonára és barmokra a mezőn (4. és 11.v.), teheneikre és juhaikra különösképpen, melyekre Isten áldást áraszt gazdáikért, és áldássá teszi részükre. Ezért megígéri, hogy Isten esőt fog adni idejében, ami kincsnek van nevezve (12.v.), mert Isten ezen folyójából a föld meggazdagszik, (Zsolt 65,9). Folytonos ellátásunkért Isten kincsesházához kell jönnünk, és neki kell meghálálnunk mindezt. Ha Ő megvonja az esőt, a föld gyümölcse, s a mezei barmok is hamar elvesznek.       
Másodsorban, Mindenre, ami házuk ajtaján belül van: a kosarukra és sütőteknőjükre, 5.v., gabonás házaikra, vagy csűrjeikre, 8.v. Amikor hazahozzák a termést, Isten meg fogja áldani azt, és nem fog ráfújni, mint olykor megteszi, Agg 1,6.9.  – Isten áldásától függünk nem csak évi gabonatermésünket illetően, hanem mindennapi kenyerünket illetően is, a mi kosarunkból és sütőteknőnkből, s ezért, tanítva vagyunk, hogy imában kérjük ezt minden nap. 
[4] Sikeres lesz minden vállalkozásuk, foglalkozásuk, ami folytonos elégtételt fog jelenteni részükre: „Az Úr áldást parancsol rád (s csakis egyedül Ő az, aki parancsolni tud ennek), nemcsak arra, mid van, hanem arra is, amit teszel, mindarra, amire csak kezedet veted. 8.v. Mert az, ami meggazdagít, és megőriz: az Úr áldása, s a szorgalmas kéz, Péld 10,4.22. 
[5.] Tisztességük lesz a szomszédjaik között (1.v.). Az Úr, a te Istened minden nép fölé emel téged. Ezt tette azáltal, hogy önmagával való szövetségbe vette őket, 5Móz 26,19. És ezt fogja tenni egyre inkább külső gyarapodásuk által, ha a bűnnel nem aljasítják le magukat. 
Két dolog fogja elősegíteni a nemzetek közötti naggyá válásukat: - Először, Gazdagságuk, 12.v. „Sok népnek fogsz adni kölcsönt kamatra” (amit szabad volt venniük a környező népektől), „de te nem leszel ráutalva kölcsönkérésre”. Ez nagy befolyást fog biztosítani nekik a körülöttük levőkre; mert a kölcsönvevő szolgája a kölcsönadónak. Ez vonatkozhat a kereskedelemre és üzletre, hogy sokkal bőségesen fognak exportálni, mint importálni, s ez a mérleget az ő javukon fogja tartani. Másodszor, Erejük (hatalmuk) 13.v. „Az Úr fejjé tesz téged, hogy törvényt tégy mindenkinek körülted, hogy adót vess ki, és minden vitában döntést hozhass.” Minden egyes kéve meg fog hajolni az övék előtt, ami oly jelentőssé teszi őket, hogy a föld minden népei félni fognak tőlük, (10.v.). Vagyis tisztelni fogják igazi nagyságukért, és ellenségeik rettegni fognak tőlük.  A vallásnak (Isten tiszteletének) virágzása közöttük, valamint Isten áldása rajtuk félelmetessé teszi őket minden szomszédjuk előtt, rettenetessé, mint a zászlós tábor. (Én 6,1).
[6.] Diadalt vesznek ellenségeiken, és minden háborúból győztesen kerülnek ki. Ha akárkinek lesz mersze ellenük támadni, hogy őket elnyomja s megzavarja, ezt saját vesztére fog fordulni, mert bizonyosan elhullnak előttük, 7.v. Az ellenség seregei, még ha teljességgel felvonulnak is ellenük egyik úton, megfutamodnak, és hét úton fognak elmenekülni előlük, amerre csak tehetik. 
(2.) Mindebből megtanuljuk (s bárcsak bölcsek lennének az emberek ennek elhívésére), hogy a vallás és kegyesség legjobb barátai a külső prosperálásnak. Bár az időleges áldások nem foglalnak oly sok helyet az újszövetségi ígéretekben, mint tették az ószövetségben, mégis, elég, hogy az Úr Jézus szavát adta (és bizonyára építhetünk szavára), hogy ha először Isten országát keressük és az Ő igazságát, egyebek mind ráadásul megadatnak, oly mértékben, amint a Végtelen Bölcsesség jónak látja; és mit kívánhatnánk ennél többet? Mt 6,33.
2. Hasonlóképpen meg van ígérve az is, hogy Isten kegyelme megszilárdítja, szent néppé téve őket, 9.v. Amint önmagával szövetségbe vette őket, meg is tartja őket a szövetségben. És amennyiben használni fogják a megszilárdulás eszközeit, megadja nekik a szilárdság kegyelmét, hogy ne térjenek el Tőle. Jegyezzük meg, Akik őszinték a szent életben, azokat Isten megerősíti a szentségben; és neki hatalma, ereje van ennek megtevésére, Rm 16,25. Aki szent, szenteltessék meg ezután is; és akiket Isten szent alapra állított, azokat ezáltal megszilárdítja, szent néppé teszi önmagának, mert amíg szorosan Istenhez ragaszkodunk, Ő sosem hagy el minket. 
Ezen megszilárdulásuk a vallásukban hírnevük megszilárdítására is fog szolgálni, 10.v. Az egész föld népe meglátja, és belátja, hogy az Úr nevéről vagy nevezve, vagyis, „kiváló és dicsőséges nép vagy, a nagy Isten különleges gondja és figyelme alatt. Megismerik, hogy az a nép, mely Jehova nevéről neveztetik, kétség nélkül a legboldogabb az ég alatt, ezt még ellenségeik is megítélhetik.”  Az Ég kiváltságosai valóban fenségesek, és előbb vagy utóbb ez ki fog tűnni róluk, ha nem ezen a világon, akkor azon a napon, amikor Krisztus, azokról, akik most megvallják őt, vallást fog tenni emberek és angyalok előtt, mint olyanokról, akiknek ő tisztességet kíván tenni.       

