Sa Ibabaw ng Karamihan
Mateo 26:31-75
niibig ni Pedro si Jesus; at ang pagsangayon ng karamiham. Noong huling hapunan, nang
nagbabala si Jesus sa mga alagad na silang lahat ay iiwan Siya, ay biglang tumayo si Pedro
at agad na sumumpang kahit ang lahat ay magdamdam, kailanman ay hindi niya iiwan
Siya. Sumagot si Jesus, “sa gabing ito, bago tumilaok ang manok ay tatlong ulit mo Akong
ikakaila.” Talatang 34.
Mabuti ang layunin ni Pedro, subalit hindi niya alam ang pagmamataas sa kanyang sariling
puso. Nang gabing yaon nang dumating ang karamiham upang dakipin si Jesus at ang lahat ay
nakamasid, hinugot ni Pedro ang isang tabak upang
ipagsanggalang ang kanyang Panginoon. Subalit
pagkalipas lamang ng ilang oras, sa Kanyang paglilitis,
habang si Pedro ay tinutuya ng mga kaaway ni Jesus ay
tatlong ulit niyang ikinaila na kilala niya ang Panginoon.
Sa bawat pagkakataon ay higit siyang matapang,
hanggang sa ipagkaila Siya sa pamamagitan ng
panunungayaw at panunumpa. (Talatang 74)
At tumilaok ang manok. Kasalukuyang nililits at
binubugbog ng mga bantay si Jesus. Nakita ni Pedro na
may pag-ibig at awa na lumingon at tumingin sa kanya si
Jesus, at nabagbag ang kanyang puso. “At naalaala ni
Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi
Niya sa kanya, bago tumilaok ang manok ay ikakaila mo
akong maikatlo. At siya’y lumabas at nanangis ng kapaitpaitan.” Lucas 22:61, 62.
Mula noon si Pedro ay naging isang bagong tao.
Hindi na siya nabubuhay upang bigyang kasiyahan ang
karamihan, kundi nagpasiyang ang Dos lamang ang
bibigyan niya ng kasiyahan. Pagkatapos na siya’y magbagong-loob, nang siya ay
dalhin sa harap ng konsilyo ng mga Hudyo at pinagbantaang bubugbugin kapag
nagpatuloy ng pangangaral tungkol kay Jesus ay walang takot na sumagot si
Pedro. “Dapat muna kaming magsitalima sa Dios bago sa mga tao.” Gawa 5:29.
Pinatunayan ni Pedro ang kanyang walang hanggang katapatan at pag-ibig kay
Jesus nang pillin niyang siya’y ipako sa krus nang patiwarik ng Romanong
Emperador na si Nero kaysa muling ikaila ang kanyang Panginoon.
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