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5Móz 8,10-20

10. Ha azért eszel majd és megelégszel: dícsérjed az Urat, a te Istenedet azért a jó földért, a melyet néked adott. 11. Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél  az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, a melyeket én parancsolok néked e mai napon; 12. Hogy mikor eszel és jól lakol, és szép házakat építesz, és lakozol azokban; 13. És mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyad is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik: 14. Fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, a ki kihozott téged Égyiptom földéből, a szolgaságnak házából; 15. A ki vezérlett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak, és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, a melyben víz nem vala; a ki vizet ada néked a kemény kősziklából; 16. A ki mannával étete téged a pusztában, a mit nem ismertek a te atyáid, hogy megsanyargasson és hogy megpróbáljon téged, és jól tegyen veled azután: 17. És ne mondjad ezt a te szívedben: Az én hatalmam, és az én kezemnek ereje szerzette nékem e gazdagságot! 18. Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, a ki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, a mely felől megesküdt a te atyáidnak, miképen e mai napon van. 19. Ha pedig teljesen megfelejtkezel az Úrról, a te Istenedről, és idegen istenek után jársz, és azoknak szolgálsz, és meghajtod magadat azoknak; bizonyságot tészek e mai napon ti ellenetek, hogy végképen elvesztek. 20. Mint azok a nemzetek, a kiket az Úr elveszt előletek, azonképen vesztek el; azért mert nem hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára.

Miután Mózes szólt a nagy bőségről, mely Kánaán földjén vár rájuk, most szükségesnek látja figyelmeztetni őket e bőséggel való visszaélés ellen, mert tudja, e bűnre nagyon is hajlamosak lesznek, épp most, hogy beérnek a kietlen pusztából egyből az Úr szőlőjének bőségébe.
I. Utasítja őket a bőség-állapot kötelességeire, 10.v. Szabad enniük jóllakásig, de nem mértéktelenséggel a csömörlésig. De emlékezzenek folyton jótevőjükre, lakomájuk szerzőjére, és ne feledkezzenek el soha hálát adni evés után: Akkor dicsérjed az Urat, a te Istenedet. 
1. Óvakodniuk kell, ne egyenek s igyanak olyan sokat, hogy alkalmatlanná tegyék magukat Isten dicséretének e kötelességére. Inkább törekedjenek e bőségben is Istent szolgálni még több örömmel és lelkesedéssel. 
2. Nem szabad semmilyen közösségben sem lenniük azokkal, akik miután degeszre ették magukat, idegen isteneket dicsérnek, mint ahogy maguk az izraeliták is tették az aranyborjú imádásában, 2Móz 32,6. 
3. Bármi jót is élveznek, Istennek kell adniuk érte a dicsőséget. Amint Üdvözítőnk tanított bennünket, hogy áldást mondjunk evés előtt (Mt 14,19-20), úgy tanít itt az ige, hogy áldjuk Őt étkezés után. Amaz a mi Hozsannánk – Isten, áldj meg!; emez pedig a mi Hallelujánk - Áldott legyen Isten!   Mindenben hálát kell adnunk. 
A vallásos zsidók ebből a törvényből egy dicséretes szokást alakítottak ki: Istent áldották, nem csak ünnepi étkezéskor, hanem más alkalmakkor is. Például, ha egy pohár bort ittak, kezüket felemelve ezt mondták: Áldott legyen Az, Aki a szőlő gyümölcsét teremtette, a szív megvidámítására! Ha egy virágot szagoltak, ezt mondták: Áldott legyen, Aki ez csodálatos illatú virágot alkotta! 
4. Amikor hálát adtak a föld gyümölcseiért, hálát kellett adniuk egyszersmind magáért a jó földért is, amelyet ígéret által adott nekik az Úr. A jólét minden élvezetében hálát kell adnunk Istennek a komfort-állapotért. S úgy hiszem, a mi népünknek éppolyan sok oka van hálát adni a jó földért, akárcsak nekik.
II. Felfegyverzi őket a jóléttel járó kísértésekkel szemben, inti őket, vigyázzanak, legyenek résen velük szemben. „Amikor szép házakat építesz, és lakozol azokban”, 12.v. (mert bár Isten adott nekik házakat, melyeket nem ők építettek, (5Móz 6,10), de ez nem lesz elég jó nekik, nagyobbat és kiválóbbat kívánnak), - „és amikor ezüstöd és aranyad is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik” (13.v.), mint Ábrahámnak (1Móz 13,2), - tehát, amikor „mindened megsokasodik”,  -
1. „Akkor vigyázz, ne légy büszke! Fel ne fuvalkodjék a te szíved” 14.v. Amikor a vagyon gyarapodik, az elme is hajlamos vele együtt felszállni beképzeltségbe, önelégültségbe, önbizalomba. Törekedjünk tehát megőrizni az alázatos lelkületet akkor is, ha Isten felvitte a dolgunkat s fent érezzük magunkat. Az alázat a jólét nyugalma és dísze. 
Vigyázz, hogy még a szívedben sem mondd e büszke szavakat, Az én hatalmam, az én kezemnek ereje szerezte nékem e gazdagságot! 17.v. 
Jegyezzük meg: sohasem szabad magunkhoz vennünk a dicséretet a jólétünkért, boldogulásunkért, és nem szabad okosságunknak vagy szorgalmunknak tulajdonítunk azt. Mert a kenyér nem mindig a bölcsé, és a gazdagság sem az értelmesé, Préd 9,11. Lelki bálványimádás ekként áldozni a hálónknak, Hab 1,16. 
2. „Akkor vigyázz, el ne feledkezz Istenről.” Mert ez következik a szív felfuvalkodása után. Mert a gonosz haragos kevélységéből fakad, hogy nem keresi az Istent. Zsolt 10,4. Akik magukat csodálják, azok megvetik Istent. 
(1.) „Ne feledd el Isten iránti kötelességeidet.” 11.v. Elfeledkezünk Istenről, ha nem tartjuk meg parancsait; megfeledkezünk fölöttünk való hatalmáról; hogy mivel tartozunk neki; és mire számíthatunk részéről, ha nem engedelmeskedünk törvényének. 
Amikor az emberek meggazdagodnak, kísértve vannak, hogy azt gondolják, a vallásra nincs is szükségük. Boldogok nélküle; úgy vélik, egyrészt túl lent van az számukra, és másrészt túl keményen nehezedik rájuk. Méltóságuk (rangjuk) tiltja, hogy meghajoljanak, és vélt szabadságuk tiltja, hogy szolgáljanak. De aljas módon hálátlanok vagyunk, ha minél jobb Isten hozzánk, mi annál rosszabbak vagyunk hozzá. 
(2.) „Ne feledd el Isten korábbi bánásmódját irányodban. Egyiptomból való szabadulásodat, 14.v. A gondoskodást és ellátást, melyet nyújtott neked a pusztában, ama nagy és rettenetes pusztában.” Sohasem volt szabad elfeledniük azokat a benyomásokat, amelyeket ama puszta borzalma keltett bennük; lásd Jer 2,6, ahol a halál árnyéka földjének van nevezve. Ott Isten megőrizte őket, hogy el ne pusztuljanak a tüzes kígyók és skorpiók marásától, bár olykor használta őket az ő fenyítésükre. Ott megőrizte őket a szomjhaláltól: kemény kősziklából vizet fakasztott nekik, (15.v.), amelyből (mondja Patrick püspök) az ember inkább tűzre számított, mint vízre.  Ott mannával táplálta őket (amelyről a 3.v-ben szóltunk), vigyázott rájuk, hogy életben maradjanak, hogy jól tegyen velük ezután, életük végén, 16.v. 
Jegyezzük meg: Isten a legjobbat ez utánra tartogatja az Ő Izráelének. Bármennyire keményen bánt is velük látszólag útközben, nem mulasztja el, hogy jót tegyen velük életük végén. 
(3.) „Ne feledkezz el Istenről a jelenlegi jólétedben, 18.v. Emlékezz, hogy Ő az, aki adja neked a gazdagságot; Ő ad neked erőt a gazdagság megszerzésére.” 
Lásd meg itt, miként van összebékítve e kettő: Isten ad, és mi szerzünk; s alkalmazd ezt a lelki gazdagságra. A mi kötelességünk bölcsességet szerezni, s minden szerzeményünkön értelmet szerezni (Péld 4,7). És mégis Isten kegyelme az, amely bölcsességet ad; s amikor megnyertük, nem szabad így szólnunk: az én hatalmam, és az én kezemnek ereje szerezte ezt, hanem el kell ismernünk hódolattal, hogy Isten adta nekünk az erőt annak megszerzésére, és ezért neki kell adnunk a dicséretet, és neki kell szentelnünk annak használatát. 
Isten áldása van a szorgalmas kézen, és ő tesz gazdaggá, úgy erre a világra, mint az eljövendőre nézve is. 
Erőt ad neked a gazdagság megszerzésére, nem azért, hogy kényelembe helyezzen és gondtalan legyél, hanem hogy megerősíthesse az Ő szövetségét. Isten összes ajándékai az Ő ígéreteinek érvényre juttatására (felmagasztalására) adatnak. 
III. Megismétli a komoly figyelmeztetést, melyet sokszor adott már nekik az Istentől való elpártolás végzetes következményeiről, 19. 20.v. 
Figyeljük meg, 
1. Hogyan írja le a bűnt: Isten elfeledése az, s aztán más istenek imádása. Akik gondolataikból száműzik Istent, azok korlátlanul mindenféle gonoszságba beleesnek. Amikor a szív vonzódása már nem Istenhez kötődik, hamarosan eltéved s egyre inkább hiábavaló hazugságokra fog tapadni. 
2. Miként hirdet haragot és romlást emiatt ellenük. „Ha így tesztek, bizonnyal elvesztek, és kezed ereje és hatalma, amire oly büszkék vagytok, nem segíthet rajtatok. Sőt, elvesztek, mint azok a nemzetek, akiket most kiűz előttetek. Isten nem fog többre tartani titeket, mint azokat a nemzeteket, még ha szövetségben és szoros kapcsolatban állt is veletek, ha engedetlenek és hűtlenek lesztek iránta.” 
Akik másokat követnek a bűnben, bizonyosan kötni fogják őket a pusztulásban is. Ha úgy teszünk, amint a bűnösök tesznek, úgy számítanunk kell rá, hogy a bűnösök sorsára jutunk. 

