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Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén. 20 Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arczul veretve tűrtök? de ha jót cselekedve és [mégis] szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. 21 Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek: 22 A ki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott: 23 A ki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre  (1Pt 2,19-23)

Az evangélium gyakorlatias természete szemünkbe ötlik az Újszövetség minden egyes részénél, elejétől a végéig. Urunk Hegyi Beszéde teljességgel ilyen jellegű volt; hasonlóképpen a hét ázsiai gyülekezetnek szóló üzenete is a Jelenések könyvében. És a levelek is, melyeket különböző apostolok írtak, ugyanilyen céllal és szándékkal íródtak. Igaz, nagy hangsúlyt fektetnek a tantételekre: de az alkalmazási előírásos részek sajátos részletességgel, mindent felölelnek; és egyenként szólnak mindenkihez, az élet minden helyzetében és kapcsolatában. Az előttünk levő igeszakasz sajátos üzenet a szolgákhoz, hogy megmutassa, miként viseljék magukat uraik iránt, akik haragszanak rájuk, amiért teljes szívvel elfogadták Krisztus evangéliumát. 
De az apostol ezt az oktatást nem akarta csak a szolgákra korlátozni; mert a fejezet végén már kiterjeszti mindazokra, akik „mint juhok eltévelyegtek, de most megtértek lelkük Pásztorához és Felvigyázójához (püspökéhez)”.
Ez igeversek elénk tárnak
I. Egy parancsot, amit be kell tartanunk.
Itt biztosra van véve, hogy a hívők minden korban üldözve lesznek az igazságért –
[És az emberiség egész történelme teljességgel igazolja ez az állítást: mert Ábeltől elkezdve egész e jelen óráig igaznak bizonyult. A sötétség szeretői gyűlölik a világosságot; és törekedni fognak, amikor csak hatalmukban áll, annak kioltására (Jn 3,19). Dávid egész élete ezt illusztrálja: „ellenségeim a jóért rosszal fizetnek, és ellenem törnek, amikor én jóra törekszem”  (Zsolt 38,20). És mit mondjak arról, akik nagyobb volt Dávidnál, magáról Isten Fiáról? Bizonyára tökéletes bölcsességéből fakadóan semmi hibát sem találhattak benne; vajon jósága elfojtotta az emberek szívében a hibát kereső lelkületet? Ó, nem így történt. Ellenkezőleg, annál inkább fokozódott a testi értelem megátalkodottsága ellene, amilyen mértékben fölötte állt az emberek fiainak. Remélhetjük-e akkor mi, hogy elkerüljük rosszindulatjukat? Nem. „A tanítvány nem nagyobb Mesterénél, sem a szolga nem nagyobb az Ő Uránál: ha Őt gyűlölték, minket is gyűlölni fognak (Mt 10,24; Jn 15,18). Nekünk is, hozzá hasonlóan, kell legyen keresztünk, amit hordoznunk kell (Lk 14,26-27): „és mindazok, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak” (2Tim 3,12).]
De, bármilyen próbák várjanak is ránk, és bármennyire jogtalanul érjenek is minket, „türelemmel kell viselnünk azokat” –
[„Erre lettünk elhívva”, magától Istentől; ki bölcsen és jóságosan „elrendelte” (1Thess 3,3), hogy azok által kegyességünk még inkább kitűnjék és gyarapodjék, és iránta való hűségünk minden kétséget kizáróan megnyilvánuljon. Úgyszintén azt is elrendelte, hogy e próbák révén, dicsőség szálljon Őreá, és örök áldás a mi lelkünkre. Ezek alkalmat szolgáltatnak nekünk annak kifejezésére, mennyire nagyra értékeljük az Ő tetszését, amikor Őérte készek vagyunk mindent elszenvedni, amit az emberek vagy ördögök ránk zúdítanak. Ugyanakkor felragyogtatják az Ő kegyelmének erejét, amely képes minket fenntartani ilyen körülmények alatt; s egyszersmind tündököl az Ő vallásának kiválósága is, mely fényesen ragyog istentelen üldözőink lelkülete és viselkedése kontrasztjában.  E szenvedések révén úgyszintén fokozódik az örökéletben való boldogságunk; mert nincs olyan áldozat, vagy szenvedés, amire elhívattunk, amiért gazdag jutalmat ne nyernénk az igazak feltámadásakor (1Pt 4,13-16).
Ha ellenvetésül valaki azt mondaná, hogy elviselhetetlenül nehéz elszenvedni, amikor semmi okot sem szolgáltattunk rá, hogy ártatlan létünkre gonoszul bánjanak velünk az emberek: erre azt felelem: ártatlanságodnak inkább nyomorúságod könnyítésére, mintsem fokozására kell szolgálnia. Mert édes vigaszt nyújt lelkednek, és javadra szolgáló bizonyítékként szolgál Isten előtt. Ha megérdemelt büntetést szenvednél, úgy nem szolgálna alapul Isten helyeslésére, sem saját szívedben nem adna békességet annak elfogadása. De ha türelmesen szenvedsz jócselekedeteidért, ezzel igazi kegyes jellemről teszel bizonyságot, és kedves szolgálatot teszel Istenednek. 
Ezt tehát úgy kell vennünk, mint egy számunkra előírt parancsot, bármilyen sérelem érjen is bennünket: „lelkünket meg kell őriznünk béketűrésben” (Lk 21,19); és „a türelemben tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és hibátlanok legyünk, minden fogyatkozás nélkül” (Jak 1,3-4).]
E parancshoz az apostol társít 
II. Egy példaképet, amit követnünk kell –
Az emberek közül soha senki sem volt olyan ártatlan, mint Urunk Jézus Krisztus –
[„Őbenne nem volt bűn” (1Jn 3,5); „álnokság sem találtatott az ő szájában” (És 53,9). Épp legádázabb ellenségei felé intézte e kihívást: „kicsoda vádol engem közületek bűnnel?” (Jn 8,46). Őt megölni vágyva a legmegrögzöttebb rosszakarattal, amit csak magukban táplálhattak, vádolói megszégyenültek, amikor ítélő bírája kijelentette ártatlanságát (Lk 23,4)]
Mégis, sosem volt még ember oly gonoszul bántalmazva, mint Ő—
[Alig jött a világba, és máris életére törtek; és azért, hogy elpusztítását minden áron biztosíthassák, ártatlan csecsemők ezreit öldösték le. Szolgálatának négy éve alatt ellenségei határtalan rosszakarata folyton ezt mondatta felőle: „A nép hitetője (Mt 27,63); „ördög van benne, és bolondozik” (Jn 7,20; 8,48; 10,20).” Életére törtek állandóan: és minél több jót tett, az emberek haragja annál hevesebb dühvel lobogott ellene; nem is nyugodtak ellenségei, míg végül el nem érték céljukat, és fölszegezték őt az átokfára.]
De hogyan viselte magát próbái alatt?
[Még csak egy elhamarkodott szó sem hagyta el száját; és a haragnak legkisebb érzete sem vett erőt rajta; „mikor szidalmazták, viszont nem szidalmazott; szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre.” Bizony, olyan volt, „mint bárány, mely mészárszékre vitetik; s mint juh az őt nyírói előtt néma, azonképpen száját nem nyitotta meg” (És 53,7).
Mindebben példát adott nekünk: „Szenvedett érettünk, nekünk példát hagyva, hogy az Ő nyomdokait kövessük.” Alávetette magát mindazoknak a megaláztatásoknak, azért, hogy megmutathassa nekünk, hogyan járjunk el hasonló próbák alatt. És Isten megengedi, bár az Ő szenvedéseihez képest sokkal kisebb fokon, hogy hasonló körülményekbe jussunk, hogy „az Ő képére formálódjunk” (Rm 8,29), és „ugyanazon a módon jussunk tökéletességre”, mint Ő. (Zsid 2,10; 5,8), és elérjünk a dicsőségbe az általa járt az ösvényen (1Pt 4,19). Erre kell tehát elménket felkészítsük: készek kell legyünk szenvedni a jó cselekvéséért; alávetni magunkat e szenvedéseknek békességes tűréssel, bármilyen nehezek is legyenek; és „magunkat Istennek, mint hű Teremtőnek ajánljuk a jó cselekvésében” (Zsid 12,1-2)]
Tanuljuk meg ebből,
1. Hogyan kell néznünk az Úr Jézus Krisztust—
[Sokan azok közül, akik vallják, hogy hiszik, sőt prédikálják az evangéliumot, Krisztusról való látásukat szinte teljesen csak arra korlátozzák, hogy Ő meghalt a mi bűneinkért, vagy, hogy uralkodik a dicsőségben, tovább folytatva, és teljessé téve értünk felvállalt munkáját. Ez, kétség nélkül, a legfontosabb szempont Őt illetően: ez minden reménységünknek az alapfundamentuma. Mégis, semmiképp nem ez a teljes kép Őfelőle: és akik magukat csak erre korlátozzák, nagyot csalatkoznak; és akár készakarva (tudatosan), kár nem, de súlyosan meggyalázzák Őt. Mert Őt Példaképnek is kell tartanunk: és nem kevésbé dicsőséges Ő ilyen szempontból, mint bármilyen más oldalról. És ha elhanyagoljuk Őt ilyen fényben szemlélni, helyrehozhatatlan kárt szenvedünk.
Szeretnénk tudni, milyen bánásmódra számíthatunk, ha hűséggel szolgáljuk Istenünket? Nézzünk Jézusra. Ajkainak bölcs tanításai, magaviseletének kifogástalansága, az összes általa véghezvitt csodák sem tudták elhárítani Tőle az istentelen világ gyűlöletét, megvetését, kegyetlenségét. Kik vagyunk akkor mi, hogy azt reméljük, megmenekszünk ezektől?
Szeretnénk megtudni, hogyan kell viselnünk magunkat a szenvedések alatt, melyek az igazság miatt érnek minket? Nézzük Őt. Szemléljük szelídségét, türelmét, hosszútűrését, béketűrését; sőt, hallgassuk Őt, amint imádkozik gyilkosaiért: s aztán válaszoljunk: vajon nem ez a lelkület-e az, amely illik hozzánk? 
Szeretnénk tudni, hova vezet egy ilyen élet? Nézzük Őt, és lássuk, amint az Isten jobbján ül, és minden ellenségei lábai zsámolyává válnak. Ilyen vég vár mindazokra, akik az Ő nyomdokain járnak: „ha vele együtt szenvedünk, vele együtt fogunk uralkodni is” (2Tim 2,12).
Vegyétek hát, szeretteim példaképeteknek Őt;¸és elégedjetek meg ezzel, hogy „ha vele együtt szenvedünk, vele együtt is dicsőülünk meg.” (Rm 8,17). ]    
2. Hogyan kell hűséges szolgáinak bizonyítsuk (ajánljuk) magunkat –
[Ha bántalmazásokat kell elszenvednünk másoktól, akkor kétség nélkül „jók és szelídek” kell legyünk; „szelídséget tanúsítván mindenki iránt”: és bármennyit kell is mások sértéseit szenvednünk, ki kell tartanunk mindvégig. Nem szabad meghátrálnunk a szenvedéstől való félelem miatt; vagy meglankadnunk alattuk, amikor reánk szakadnak. Ha egy földi fejedelem zászlója alá sorakozunk, számítunk arra, hogy csatáit harcoljuk: az ellenségről hallva nem pártolunk el tőle, s nem rejtőzünk el.  S amikor ütközetre kerül a sor, nem tesszük le fegyvereinket. Inkább felövezzük magunkat a harcra, és ezt mondjuk, „eljött az idő, hogy teljes buzgalmamat kifejtsem az ügyben, melyre adtam magamat, s megmutassam hűségemet az iránt, aki szolgálatába fogadott.” Így kell tehát tennetek az Úr Jézus Krisztus nevében. Nem szabad szégyellnetek – úgymond – a tőle kapott egyenruhát viselni; s azt, hogy az egész világ előtt kinyilvánítsátok, hogy kinek az oldalán álltok.  
Mégis, ne feledjétek, hogy csak az Ő fegyverzetében mehettek a csatába. Magatokra „fel kell vennetek az igazságosság jobb és bal oldali fegyvereit.” Mellvértetek, különösen, ebből az anyagból kell legyen: „sisak gyanánt vegyétek fel pedig az üdvösség reménységét”; kardotok „a Lélek kardja, mely az Isten beszéde” (Ef 6,14-17). Az Úr Jézus Krisztus az ő „halála által győzte le a halált” (Zsid 2,14); és „hosszútűrésre van szükségetek, hogy ti is elnyerhessétek az örökkévaló örökség ígéretét” (Zsid 6,15). Nézzetek hát állhatatosan „üdvösségetek Fejedelmére”, és „legyetek hűek mindhalálig, s elnyeritek az élet koronáját” (Jel 2,10).]
 	 
  

    

