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(46-49) И защо Ме зовете: Господи, Господи! а не вършите, каквото
казвам? Всеки, който дохожда при Мене и слуша думите Ми и ги
изпълнява, ще ви кажа кому прилича. Той прилича на човек, който
гради къща и който изкопа дълбоко и тури основите върху камък; и
когато стана наводнение, реката напря на тая къща и не можа да я
разклати, защото бе основана върху камък. А тоя, който слуша и не
изпълнява, прилича на човек, който съгради къща на земята без
основи; и когато реката напря на тая къща, тя веднага рухна, и
срутването и биде голямо. Това по необходимост се отнася за нас,
които с уста Го изповядваме, че е Господ, а с делата си се отричаме от
Него (Тит. 1:16). Ако, казва, Аз съм Господ, то вие във всичко трябва
да постъпвате като слуги. А дългът на слугите е да вършат това, което
заповядва Господарят. След това ни казва каква полза има този, който
Го слуша, и не само слуша, но и изпълнява на дело. Такъв е подобен
на-човек, който строи къща на камък. А камъкът, както свидетелства
апостолът (1 Кор. 10:4), е Христос. - Копае и се задълбочава този,
който приема думите на Писанието не повърхностно, а изследва
дълбочината им духовно. Такъв поставя основите на камък; и след
време, когато се случи наводнение, тоест гонение или изкушение,
реката, тоест изкусителят, бяс или човек, ще се приближи до тази
къща, но няма да може да я поклати. Изкушаващият човек съвсем
справедливо може да бъде сравнен с наводнение от река. Защото,
както водата, падаща отгоре, предизвиква наводнение на реката, така
и човекът изкусител произлиза от сатаната, паднал от небето. Къщата
на тези, които не спазват думите на Господа, пада, и разрушението й
бива голямо. Защото паденията на тези, които слушат, но не
изпълняват, са големи, тъй като онзи, който не слуша и не изпълнява,
греши по-малко, а първият греши много по-тежко.
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