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5Móz 18,15-22
15 Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok! 16 Mind aszerint, amint kérted az Úrtól, a te Istenedtől a Hóreben a gyülekezésnek napján mondván: Ne halljam többé az Úrnak, az én Istenemnek szavát, és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne haljak! 17 Az Úr pedig monda nékem: Jól mondták a mit mondtak. 18 Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, amit parancsolok néki. 19 És ha valaki nem hallgat az én ígéimre, amelyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon! 20 De az a próféta, aki olyat mer szólani az én nevemben, amit én nem parancsoltam néki szólani, és aki idegen istenek nevében szól: haljon meg az a próféta. 21 Ha pedig azt mondod a te szívedben: miképen ismerhetjük meg az ígét, amelyet nem mondott az Úr? 22 Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta; ne félj attól!

Itt van, 
I. A nagy prófétáról szóló ígéret, egy paranccsal társítva, hogy fogadják őt és hallgassanak rá.
Mármost,
1. Egyesek úgy vélik, hogy a prófétai utódlás ígérete ez, mely sok évszázad során fenn lesz tartva Izráelben.  A papok és léviták mellett, kik rendes igehirdetőik voltak, s akiknek tiszte volt Isten törvényét tanítani Izráelben, lesznek prófétáik, rendkívüli igehirdetőik, hogy megfeddjék őket hibáikért, emlékeztessék őket kötelességükre, s megjelentsék a bekövetkező dolgokat, az ítéleteket figyelmeztetésül, s a szabadításokat vigasztalásukra. 
S mivel ilyen prófétákkal rendelkeznek, (1.) Nincs szükségük jövendőmondókhoz vagy halottidézőkhöz fordulniuk, mert megkérdezhetik Isten prófétáit még egyéni ügyeikkel kapcsolatban is, miként Saul tette, amikor apja szamarait kereste, 1Sám 9,6. (2.) Nem tévedhetnek el kötelességük útjáról tudatlanság vagy tévedés miatt, s nem különbözhetnek arról alkotott véleményeikben, hisz lesznek próféták köztük, akikhez minden kérdéses ügyben folyamodhatnak, hogy tanácsát kikérjék. 
Ezek a próféták bizonyos vonatkozásban Mózeshez hasonlítottak, bár jóval alatta álltak, 5Móz 34,10.
2. Akár be van-e foglalva a próféták sora ez ígéretben, akár nem, abban bizonyosak vagyunk, hogy elsősorban Krisztusról szóló ígéretként adatott, és ez a legvilágosabb ígéret őfelőle Mózes egész törvényében. Kifejezetten alkalmazva van Urunkra, Jézusra, mint a megígért Messiásra (ApCsel 3,22; 7,37). És a nép erre az ígéretre volt tekintettel, amikor azt mondták felőle: Bizonnyal ez az a próféta, aki eljövendő volt a világba (Jn 6,14). És az Ő Lelke volt az, aki szólt az összes többi prófétákban, 1Pt 1,11. 
Figyeljük meg:
(1.) Mi az, ami itt meg lett ígérve Krisztusról. Amit Isten megígért Mózesnek a Sinai hegynél (amire hivatkozik a 18.verben), azt Mózes itt megígéri a népnek (15.v) Isten nevében. 
[1.] Hogy jönnie kell egy prófétának, minden más prófétánál nagyobbnak, aki által kijelenti magát és akaratát az emberek fiainak, sokkal teljesebben és világosabban, mint tette valaha is azelőtt. Ő a világ világossága, mint ahogy a prófécia volt a zsidó egyház világossága, Jn 8,12. Zsid 1,2.
[2.] Hogy Isten ő közülük fogja őt támasztani. Születésében annak a népnek egyik tagja lesz, közöttük fog élni, és hozzájuk lesz küldve. Feltámadásában Jeruzsálemben fog feltámadni, és innen fog tanítása kimenni az egész világra. Ekként, Isten az Ő Fiát Jézus Krisztust feltámasztván, elküldte, hogy megáldjon minket. (ApCsel 3,26).  
[3.] Hogy Mózeshez hasonló kell, hogy legyen, csakhogy annyival fölötte fog állni, mint amennyivel a többi próféták elmaradtak tőle. Mózes rendkívüli próféta volt, mint aki törvényadó volt Izráelben, és Egyiptomból való szabadítójuk. És így volt Krisztus is: nem csak tanít, hanem ural és megment. Mózes egy új rendtartás alapítója volt, jelekkel meg csodákkal és hatalmas tettekkel, és ilyen volt Krisztus is, s ezáltal Istentől jött tanítónak bizonyította magát. Hűséges volt Mózes? Éppúgy Krisztus is. Mózes, mint szolga, de Krisztus, mint Fiú. (Zsid 3,1-6) 
[4.] Hogy Isten az Ő igéit adja az ő szájába, 18.v. Amilyen üzenetet Istennek küldenie kell az emberek fiainak, azokat Ő általa küldi, és teljes oktatást ad neki, mit szóljon és tegyen, mint próféta. Ezért mondja Megváltónk, Az én tanításom nem az enyém eredet szerint, hanem azé, aki elküldött engem, Jn 7,16. Úgyhogy e nagy ígéret beteljesedett: e Próféta eljött, s ez Jézus. Ő az, aki eljövendő volt, és nem kell, hogy mást várjunk. 
(2.) E tervbe vett rendtartás (intézkedés) miként egyezik a népnek a Sinai hegynél kifejezett választásával és óhajával, 16-17.v. Ott Isten mennydörgésben és villámlásban szólt hozzájuk, a tűznek közepéből és sűrű sötétségből. Minden egyes szavára fülük megcsendült és szívük megremegett, úgyhogy az egész gyülekezet majdnem meghalt a félelemtől. E rettenetben azért esedeztek, hogy Isten többet ne szóljon hozzájuk közvetlenül így (nem tudnák elviselni, megzavarná és megsemmisítené őket), hanem hozzájuk hasonló emberek által szóljon hozzájuk, mint amilyen Mózes most, és utána más hozzá hasonló prófétákon keresztül. „Rendben – mondja Isten – így lesz; emberek fognak hozzájuk szólni, akiknek rettentésétől nem kell félniük.” És hogy megkoronázza kegyét, feljebb, mint ahogy az kérhették vagy elgondolhatták, az időnek teljességében maga az Ige lett testté, és ők látták az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, nem úgy, mint a Sinai hegynél, fenséggel és rettenettel telten, hanem telve kegyelemmel és igazsággal, Jn 1,14. Ekképpen, feleletként azok kérésére, kiket lesújtott a törvény rettenete, Isten megígérte Fia megtestesülését, bár feltételezhetjük, erre távolról sem gondoltak azok, akik azt a kérést tették.     
(3.)Felszólítás és parancs van adva az egész népnek, hogy hallgasson és higgyen, hallgasson és engedelmeskedjen ez itt megígért nagy prófétának: Őt hallgassátok (15.v). és valaki nem hallgat rá, bizonnyal elszámolok vele az ő megvetéséért (19.v). Én számon kérem tőle. Maga Isten Jézus Urunkra alkalmazza ezt, abban a szózatban, mely a fenséges dicsőségből jött, Mt 17,5. Őt hallgassátok, vagyis, ez az, Ő az, aki felől Mózes régen megmondta, Őrá hallgassatok! És Mózes meg Illés akkor ott álltak, és egyetértettek ezzel. 
A büntetés, mely itt kimondatott azokra, akik nem hallgatnak e prófétára, meg van ismételve és erősítve az Újszövetségben. Aki nem enged a Fiúnak, Isten haragja marad azon, Jn 3,36.  És miképpen menekedünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szólott? Zsid 12,25. 
A káldeai parafrázisos szöveg itt így adja: Az én Igém számon fogja kérni attól, - aki nem lehet más, mint egy isteni személy, Krisztus, az örök Ige, akinek átadta az Atya az egész ítéletet, és aki által meg fogja ítélni az utolsó napon az egész világot. Aki süket füleket fordít Jézus Krisztus felé, az tapasztalni fogja, hogy pusztulására lesz. Ugyanaz lesz a bíró, aki a próféta, Jn 12,48.
II. Itt van egy figyelmeztetés a hamis próféták ellen, 
1. Fenyegetés formájában azok ellen, akik ilyenekként lépnek fel, 20.v. Bárki, aki prófétaként lép elő, és azt állítja, hogy küldetése van valamely hamis istentől, (mint a Baál prófétái tették), vagy egy hamis, hamisított felhatalmazása az igaz Istentől, úgy lesz tekintve és elítélve, mint aki felségsértés bűnében vétkes a királyok Királyának trónja és fensége ellen. És ezt az árulót halálra kell adni (20.v.), éspedig a nagytanács (sanhedrin) ítélete alapján, mely idővel Jeruzsálemben székelt. És ezért mondja Üdvözítőnk, hogy nem lehetséges, hogy egy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el, és a próféták vérét Jeruzsálemre hárítja (Lk 13,33-34), s ezt ezért Isten maga fogja megítélni; mégis, ott a hamis prófétákat pártolták.          
2. Utasítás (iránymutatás, útbaigazítás) formájában, a népnek, hogy ne csalhassák meg őket a színlelők, akikkel sokszor volt dolguk, amint ez sok igehelyből kitűnik, Jer 23,25; Ezék 13,6; 1Kir 22,6. 
Egy igen helyénvaló kérdés az, amit feltételezetten fel fognak tenni, 21. v. Mivel oly nagy és fontos kötelesség az igazi prófétákra hallgatni, és mégis oly nagy a veszélye, hogy a hamis próféták félrevezetnek, miképpen ismerhetjük meg az igét, amelyet nem az Úr mondott? Milyen jelekről fedezhetjük fel a csalást? 
Jegyezzük meg: Legfőbb gondunk, hogy igazi próbakövünk legyen, amellyel megvizsgáljuk az igét, amit hallunk, hogy tudhassuk, mely ige az, amit az Úr nem mondott. Bármi is egyenesen visszataszító a tudatunknak (értelemnek, józanésznek) a természet-adta világosságnak, és az írott Ige világos kijelentésének, biztosak lehetünk, hogy azt nem az Úr mondta; és azt sem, ami engedélyezést és bátorítást ad a bűnre, vagy nyilvánvalóan a kegyesség és szeretet rombolására irányul: távol legyen Istentől, hogy Önmagának ellentmondjon! 
Az itt adott válasz e kérdésre főként arra az állapotra (államformára) volt igazítva (alkalmazva), 22.v. Ha felmerült valamilyen ok egy próféta őszinteségének kétségbevonására, akkor figyeljék meg, hogy ha valamilyen jelet adott nekik, vagy valamit előre megjövendölt, és az esemény nem egyezett a jövendöléssel: nos, ez esetben biztosak lehetnek, hogy nem Isten küldte őt.  
Ez nem annyira az áldások és ítéletek megjövendölésére vonatkozik (habár, ami ezeket, és az áldások és ítéletek meghirdetése közti különbséget illeti, van egy lefektetetett szabály az igazság és hamisság megkülönböztetésére, a prófétánál, Jer 28,8-9), hanem inkább a küldetésük megerősítésére adandó jelekre. Habár a jel be is következett, ez mégsem bizonyíthatta küldetésük tekintélyét, ha idegen istenek szolgálatára hívták őket; ezt a dolgot már alaposan kifejtette, 5Móz 13,1-3. De ha a jel nem következett be, ez küldetésük megcáfolására (megdöntésére) szolgált. 
„Amikor Mózes a botot a földre vetette (így magyarázza ezt Patrick püspök), és azt mondta, hogy kígyóvá válik, ha kijelentése szerint nem változott volna kígyóvá, Mózes hamis próféta lett volna. És Illés esetében, amikor tüzet hívott le az égből az áldozat megemésztésére, ha nem jött volna tűz, nem lett volna különb a Baál prófétáinál.” Sámuel küldetése ezáltal lett hitelesítve, hogy Isten egy szót sem hagyott az ő szavaiból a földre esni”, 1Sám 3,19-20.  És a Krisztus által véghezvitt csodákból, s különösen ama nagy jelből, melyet adott harmadnapon való feltámadásáról, ami be is következett, úgy amint megjövendölte, kitűnt, hogy Istentől jött tanító volt.
3. Végül, Utasítva vannak, hogy ne féljenek a hamis prófétától; vagyis ne féljenek az ítéletektől, melyeket egy ilyen kijelent, a nép szórakoztatására, illetve hogy rettenetbe hozza őket; ne féljenek végrehajtani rajta a törvényes büntetést, amikor szigorú és pártatlan vizsgálat után kitűnt, hogy hamis próféta volt. 
Ez a parancs, hogy ne féljenek a hamis prófétától, magában foglalja azt is, hogy az igazi prófétát, aki világosan és tagadhatatlan bizonyságokkal igazolta küldetését, félniük kellett, és saját vesztükre szolgált, ha bármilyen bántást okoztak neki, vagy megvetették s nem törődtek vele.   

