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 12 Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, 13Megtartván az Úrnak parancsolatait és rendeléseit, a melyeket én ma parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod! 14 Ímé az Úréi, a te Istenedéi az egek, és az egeknek egei, a föld, és minden, a mi rajta van! 15 De egyedül a ti atyáitokat kedvelte az Úr, hogy szeresse őket, és az ő magvokat: titeket választott ki ő utánok minden nép közül, a mint e mai napon [is látszik]. 16 Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután keménynyakúak; 17 Mert az Úr, a ti Istenetek, isteneknek Istene, és uraknak Ura; nagy, hatalmas és rettenetes Isten, a ki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. 18 Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek; szereti a jövevényt, adván néki kenyeret és ruházatot. 19 Szeressétek azért a jövevényt; mert [ti is] jövevények voltatok Égyiptom földén. 20 Az Urat, a te Istenedet féljed, őt tiszteljed, ő hozzá ragaszkodjál, és az ő nevére esküdjél. 21 Ő a te dícséreted, és a te Istened, a ki azokat a nagy és rettenetes dolgokat cselekedte veled, a melyeket láttak a te szemeid. 22 A te atyáid hetvenen mentek vala alá Égyiptomba; most pedig az Úr, a te Istened megsokasított téged, mint az égnek csillagait!
Itt van egy igen erőteljes buzdítás az engedelmességre, előzetes indokokból származtatva, hatalmas érvekkel, s meggyőző gazdag retorikával sürgetve.  Mózes kiváló szónokként adja ezt elő, hallgatói lelkiismeretéhez intézett felhívással: És most, ó, Izráel, mint kíván az Úr, a te Istened te tőled? 12.v. 
Kérdezd, mit kíván Ő; mint Dávid (Zsolt 116,12): Mivel fizessek az Úrnak? Ha irgalmat nyertünk az Úrtól, illik tudakozni, mivel viszonozzuk jóságát. Gondold meg, mit kíván Ő, s úgy fogod találni, hogy nem egyebet, csak ami felettébb méltányos (jogos) és ésszerű önmagában, és egyszersmind kimondhatatlanul hasznos és előnyös a te számodra. Lássuk meg itt, mit kíván Ő, és milyen sok ok késztet minket megtenni azt, amit kíván tőlünk.
I. A legvilágosabb vezetést kapjuk itt kötelességeinkre nézve Isten iránt, felebarátunk iránt és önmagunk iránt.  
1. Tanítva vagyunk itt Isten iránti kötelességünkre, úgy lelkünk hajlamaiban és érzelmeiben, mint életvitelünkben; alapelveinkben és gyakorlati eljárásunkban egyaránt. 
(1.) Félnünk kell az Urat, a mi Istenünket, 12.v. és ismét, 20.v. Imádattal kell hódolnunk fensége előtt, tisztelettel elismerve tekintélyét, félve hatalmát (erejét), és rettegve haragját. Ez tulajdonképpen evangéliumi kötelesség, Jel 14,6-7.    
(2.) Szeretnünk kell Őt, örülnünk, hogy Ő létezik, kívánnunk, hogy a mienk legyen, és gyönyörködnünk az Ő róla való elmélkedésben, és a Vele való közösségben.
(3.) Az Ő útjaiban kell járnunk, vagyis azokon az utakon, melyeket meghatározott számunkra, hogy azokon járjunk. Egész életvitelünk az Ő szent akaratához kell, hogy igazodjon.
(4.) Szolgálnunk kell Őt (20.v.), teljes szívünkkel és teljes lelkünkkel (12.v.); magunkat az ő tiszteletére kell szentelnünk, s uralmának alávetnünk, s uralma előmozdítására kell szánnunk önmagunk s mindenünk az emberek között, annak érdekeit mind komolyan érvényesítve. Szolgálatában buzgók és szívélyesek kell legyünk, egész belső emberünket be kell vetnünk s alkalmaznunk az Ő munkájában; s amit érte teszünk, azt örömmel és szívesen kell tennünk.    
(5.) Meg kell tartanunk az ő parancsolatait és rendeléseit, 13.v.  Hogy magunkat az Ő szolgálatára adtuk, az Ő kijelentett akaratát kell szabályunkká tennünk mindenben, teljesítve mindazt, amit előír, tartózkodva mindattól, amit tilt, erős hittel meg lévén győződve arról, minden rendelete, amit nekünk parancsol, a mi javunkra van. Az engedelmesség jutalmán kívül, ami kimondhatatlan nyereségünk lesz, igazi dicsőség (kitüntetés) és gyönyör van az engedelmességben.  Valójában jelenlegi javunkat szolgálja az, ha szelídek és alázatosak, szemérmesek és józanok, türelmesek és elégedettek vagyunk. Ezek felszabadulttá, biztonságossá, rokonszenvessé (kedvessé), és igazán naggyá tesznek bennünket. 
(6.) Dicsőséget kell adnunk Istennek az Ő nevére való esküvésben. (20.v.). Így tisztelettel adózunk az Ő mindentudásának, szuverenitásának, igazságosságának éppúgy, mint az Ő szükségszerű létezésének. A Ő nevére esküdjél, és nem valamely teremtmény, vagy hamis isten nevére, valahányszor csak megerősítésül esküre szólítanak fel. 
(7.) Hozzá kell ragaszkodnunk, 20.v. Miután Őt választottuk Istenünknek, hűségesen és kitartónak vele kell maradnunk, sosem hagyva el Őt. Ragaszkodj hozzá, mint olyanhoz, akit szeretünk, s akiben gyönyörködünk, akiben bízunk és reménykedünk. 
2. Tanítva vagyunk itt felebarátunk iránti kötelességünkre, (19.v.): Szeresd az idegent; s ha az idegent, mennyivel inkább a mi testvérünket, mint magunkat. Ha az izraelitáknak, akik oly kiváltságos nép voltak, oly sajátosan megkülönböztetve minden néptől, szeretettel kellett viselniük magukat a jövevényekkel szemben, mennyivel inkább mi, akik nem képezünk ilyen zárt közösséget; gyöngéd figyelmességet kell tanúsítanunk mindenki iránt, aki csak emberi természetünkben osztozik; éspedig, amint erre alkalmunk van (vagyis: az ő szükségeik és a mi képességeink szerint) minden emberrel jót kell tennünk. 
Két érvvel ösztönöz bennünket e kötelességre:
(1). Isten általános gondviselésével, mely kiterjed minden nemzetben, minden emberre, lévén, hogy az egész emberiséget egy vérből teremtette. Isten szereti az jövevényt (18.v.), vagyis ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent, még azon pogányoknak is, akik Izráel társaságától, és Izráel Istenétől is idegenek.  Ő tökéletesen ismeri azokat, akikről mi semmit sem tudunk. Ő ad élelmet, ruházatot még azoknak is, akiknek igéjét és rendeléseit nem jelentette ki. Isten közös ajándékai az emberiségnek minden ember tiszteletére köteleznek minket. – Vagy a kifejezés jelzi a sajátos gondoskodást, mellyel a Gondviselés van az idegenek iránt, amiért méltó, hogy dicsérjük Őt (Zsolt 146,9, Az Úr megoltalmazza a jövevényeket), s hogy utánozzuk Őt, szolgáljuk Őt, és együttműködjünk vele ebben, készségesen felajánlva magunkat, hogy eszközök legyünk kezében az idegenek iránti kedvességben. 
(2.) A nyomorúságos helyzet, melyben maguk az izraeliták voltak, amikor jövevények voltak Egyiptomban. Akik maguk is voltak nyomorúságban, és irgalmat találtak Istennél, azoknak szívélyesen együtt kell érezniük azokkal, akik hasonló nyomorúságban vannak, és készeknek kell lenniük kedvességet tanúsítaniuk irántuk. A zsidók ezen ismételt parancsok dacára, melyeket kaptak, - hogy kedvesek legyenek a jövevényekhez, - igen megrögzött ellenszenvet melengettek szívükben a pogányok iránt, akikre teljes megvetéssel néztek, irigyelték tőlük Isten kegyelmét és Krisztus evangéliumát, s ez hozta aztán a végső pusztulást rájuk.      
 3. Tanítva vagyunk itt önmagunk iránti kötelességünkre (16.v.) Metéljétek körül a ti szívetek előbőrét, vagyis, „Vessétek le minden romlott indulataitokat és hajlamaitokat, amelyek akadályoznak titeket Isten félelmében és szeretetében. Öldököljétek meg a testet, annak kívánságaival együtt. Vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, hiábavalóságot és rosszasságot, melyek meggátolják Isten Igéjének szabad folyását szívetekhez. Ne nyugodjatok meg a test körülmetélésében, ami csak egy jel volt, hanem metéljétek körül szíveteket, melyre a jel irányult.” Lásd Rm 2,19. Krisztus parancsa még ennél is tovább megy, és nem csak azt követeli, hogy szívünk előbőrét vessük el, amit könnyen nélkülözhetnénk, hanem, hogy vágjuk le a jobbkézt és vájjuk ki a jobbszemet, melyek minket megbotránkoztatnak. Minél lelkibb rendtartáshoz tartozunk, annál inkább kötelesek vagyunk komolyan venni és még alaposabban megöldökölni a bűnt. És ne legyetek kemény-nyakúak, mint eddig voltatok, 5Móz 9,24. „Ne legyetek tovább is makacsok az isteni parancsok és fenyítések iránt, hanem legyetek készek ráhangolódni Isten akaratára, minkét vonatkozásban. A szív körülmetélése tesz késszé rá, hogy megadjuk magunkat Istennek és felvegyük az Ő igáját.
II. Itt a legerősebb érvekkel kötelez minket kötelességünkre. Engedjük, hogy a józan értelem hasson ránk, s akkor a vallás is hatni fog.
1. Fontold meg Isten dicsősége nagyságát, és ezért féld Őt, és ez alapelvből kiindulva szolgálj és engedelmeskedj neki. Mi az, ami emberi vélekedésünk szerint naggyá tesz valakit, ha nem a dicsőség, hatalom és birtoklás? Gondold hát meg, milyen nagy a mi Istenünk, és ennek megfelelően féld Őt. 
(1.) Nagy a dicsősége, neve minden név felett való. Ő istenek Istene, és uraknak Ura, 17.v. Az angyalok olykor isteneknek neveztetnek, s így a hatalmasságok is, és a pogányoknak sok isteneik vannak, és sok uruk, melyek saját képzeletük szüleményei. De Isten végtelenül fölötte áll minden ilyen névleges istennek. 
Milyen esztelenség (képtelenség, ostobaság) lett volna részükről más isteneket imádni, amikor az Isten, akinek hűséget esküdtek, Ő volt az istenek Istene!
(2.) Nagy hatalma (ereje) van. Nagy és rettenetes Isten, (17.v.), aki nem személyválogató. Hódító ereje van, s így rettenetes azoknak, akik ellene szegülnek és lázadoznak vele szemben. Bírói hatalommal bír, és így igazságos mindazokhoz, akik hozzá fordulnak, vagy előtte megjelennek. A bíró nagysága és dicsősége, hogy pártatlan ítéletében, személyt nem válogat, ajándékot nem fogad; s a hadvezér nagysága s fensége, hogy rettenetes az ellenségre nézve. Istenünk mindkét vonatkozásban nagy.
(3.) Nagy birtokjoggal rendelkezik. Az ég és a föld az Övé (14.v) és ezeknek minden serege, s a sok csillagmilliárd. Ezért képes minket fenntartani az Ő szolgálatában, és kárpótolni a veszteségeket, melyek érnek iránta való kötelességünk teljesítésében. És mégis, épp ezért, neki nincs szüksége ránk, nincs ránk utalva, és semmire sem, amivel bírunk, vagy amit tehetünk. Nekünk végünk van nélküle, de Ő boldog nélkülünk is. S ebből kitűnik kegyelmének csodálatos lehajlása, hogy elfogad bennünket és szolgálatainkat. Az ég és a föld az Ő tulajdona, és mégis, az Úr osztályrésze az Ő népe.
2. Fontold meg Isten jóságát és kegyelmét, és ezért szeresd Őt, s e megfontolásból kiindulva szolgálj és engedelmeskedj neki. Jósága éppúgy dicsőségét képezi, mint nagysága. 
(1). Jó mindenkihez. Mindazok, akiket elesetteknek talál, irgalmasnak fogják Őt találni: Igazságot szolgáltat az árvának és özvegynek, 18.v. Dicsősége az, hogy segítsen a segélytelennek, s támogassa azokat, akik leginkább támasz híján vannak, s akiknek az emberek leginkább hajlamosak ártani, vagy legalábbis figyelembe sem venni őket. Lásd Zsolt 68,4-5;146,7-8. 
(2.) De valóban jó Izráelhez az Isten, különleges módon kötelezte el magát irántuk: „Ő a te dicséreted és a te Istened, 21.v. Ezért szeresd és szolgáld Őt, a kapcsolat miatt, melyben áll veled. Ő a te Istened, veled szövetségben álló Isten, és mint ilyen, Ő a te dicséreted (dicsőséged), vagyis
[1.] „Dicsőséget ruház rád; Ő az az Isten, akiben szüntelen dicsekedhetsz, hogy ismered Őt, és Ő ismer téged. Ha Ő a te Istened, Ő a te dicsőséged”.
[2.] „Dicséretet vár tőled. Ő a te dicséreted”, vagyis, „Ő az Isten, akinek dicsérettel tartozol; ha tőled nem kap dicséretet, máshonnan honnan várhat?” Ő Izráel dicséreteiben lakozik. 
Vedd fontolóra,
Először, A kegyes választást, mellyel Izráelt magának választotta, 15.v. „Kedvelte a ti atyáitokat, és ezért választotta utódaikat”. Nem azért, mert valami is volt bennük, amivel kiérdemelhették kegyét, vagy magukat ajánlhatták volna annak, hanem mert így látta Ő jónak. Jóindulattal kívánt lenni irántuk, bár nem volt rájuk szüksége. 
Másodszor, Vedd fontolóra, a nagy dolgokat, melyeket Izráelért tett, 21-22.v. Emlékezteti őket nem csak azokra, amiket hallottak füleikkel, és amiket atyáik mondtak el nekik, hanem amit saját szemeikkel láttak, s amit el kell mondaniuk gyermekeiknek, különösen azt, hogy néhány nemzedék alatt a hetven lélek (mert csak ennyien voltak, amikor Jákób lement Egyiptomba), nagy nemzetté nevekedett, mint az ég csillagai, úgy megsokasodtak. És minél többen voltak, annál több dicséretet és szolgálatot várt Isten tőlük. Mégis, úgy történt, mint az özönvíz előtti világban, hogy amikor elkezdtek sokasodni, egyre romlottabbakká váltak. 

