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MATEO 14:22-33 
"LUMALAKAD SA IBABAW NG TUBIG" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Bantog sa lahat ng mayayamang pangako ng Dios sa Kanyang Salita ay ang isang matatagpuan natin sa 
Isaias 26:3, 4:  “Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo, 
sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo.  Magtiwala kayo sa PANGINOON magpakailanman, sapagkat ang 
Panginoong DIOS ay isang batong walang hanggan.”   
 
Mayroon tayong napakalinaw na utos:  Magtiwala sa Panginoon magpakailanman, sa bawat sandali ng 
bawat araw, sa bawat posibleng pangyayari; magtiwala, iyan ay, tumingin sa pamamagitan ng mata ng 
pananampalataya sa Dios, manatili o magpahingalay ang iyong puso sa Kanya.  At pagkatapos ay 
mayroon tayong walang pasubaling pangako:  Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan.  
Ipagkakaloob sa iyo ng Dios na maranasan sa iyong puso ang kapayapaang hindi kayang ipahayag.  
Napakasimple.  Napakalinaw.  Gayunman, ito ang aral na hindi natin matapus-tapos na matutuhan sa 
buhay na ito.  Mahilig tayo ngayon, dahil sa kaliitan ng ating pananampalataya at natitirang kasalanan, 
na gawin ang mismong kabaligtaran.  Tumitingin tayo sa ating sarili.  Tumitingin tayo sa tao.  Tumitingin 
tayo sa mga kahirapan, mga problema, at mga takot.  At ang Dios naman, sa walang katapusang iba’t 
ibang paraan at sa bawat isa sa atin, ay palagiang inilalagay ang ating pananampalataya sa ilalim ng 
pagsubok at tinatawag tayo upang magtiwala sa Kanya. 
 
Ang pananampalataya ay kaloob ng Dios sa atin.  Subalit ang pananampalatayang iyan ay palaging 
nangangailangang mapatatag.  Iyan ang layunin ng Dios sa iyong buhay.  Maaari mong ihambing ang 
pananampalatayang ipinagkaloob sa iyo ng Dios sa kalamnan ng iyong braso.  Kung hindi na-eehersisyo 
nang malakas ang iyong mga kalamnan, di magtatagal sila ay mabubulok, mawawala sa kondisyon, 
magiging mahina, walang sigla, at ayaw mong gumawa ng anuman.  Kaya sinasanay ng Dios ang 
pananampalatayang itinanim Niya sa ating mga puso.  Ginagawa Niya ang gayon sa pamamagitan ng 
pagpatnubay sa atin sa mga imposibleng kalagayan.  Dinadala Niya tayo sa mga sandaling iyon kapag 
naiisip nating mabibigo ang Kanyang mga pangako, kapag hindi natin makita o umabot sa mga layunin 
Niya, kapag ang lahat ng nakikita natin ay hindi natin nakikita at tayo ay lalamunin ng kawalang pag-asa.  
Kung gayon ay tinatawag Niya ako (at ikaw):  Magtiwala kay Jehovah.  Panatilihin mo ang iyong pag-iisip 
sa Kanya. 
 
Lahat ng ito ay napakalinaw na lumalabas sa tanyag na pangyayaring paglakad ni Pedro sa ibabaw ng 
tubig.  Makikita mo ang pangyayaring iyan sa ministeryo ng ating Panginoon sa Mateo 14:22-33. 
 
Maayos ang takbo ng mga bagay-bagay, naisip ng mga alagad.  Sa huli lumitaw na magpapakita si Jesus 
ng Kanyang kapangyarihan upang maging dakilang hari.  Tingnan mo ang kapangyarihan na ipinakita pa 
lang Niya.  Pinakain Niya ang 5,000 sa pamamagitan ng ilang tinapay at mga isda.  Sa wakas, paniwala ng 
mga alagad, nangyayari na ang mga bagay-bagay.  Naliko na ang kanto.  Hindi na sila nabubuhay sa pag-
asam.  Nakikita na nila ang katuparan.  Si Cristo ay tinatanggap na ng marami.  Dito ay ipapakita Niya 
kung anong uri Siya ng tao, kung magiging anong uri Siya ng Hari.  
 
Mababasa natin, “Pagkatapos (pagkatapos ng himalang iyon) ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga 
alagad sa bangka at pinauna niya sa kabilang ibayo.”  Sa literal, ay pinilit.  “Lakad na,” sabi Niya.  “Umalis 
kayo agad.  Gawin n’yo na ngayon.  Umalis na kayo dito.”  Sinasabi sa kanila (at sa atin) ng Panginoon, 
“Ang inyong lugar bilang mga alagad Ko ay hindi ang libis ng bundok, pinasisikat ang inyong sarili sa 
Aking tagumpay, iniisip ang isang dakilang makalupang kaharian at lahat ng ibig ninyo.  Hindi n’yo dapat 
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gugulin ang inyong oras sa pag-iisip sa inyong sarili bilang pinuno ng napakaraming tao.  Ang inyong 
lugar bilang Aking bayan at bilang Aking iglesia ay doon sa dagat kung saan kayo ay hinahampas at 
pinagbabantaan at napapagod.  Si Cristo ay hindi ang Cristong natural na nanaisin ng tao.  Hindi Siya 
Cristong magpapayaman sa inyo at bubusugin ang inyong tiyan, na magbibigay sa inyo ng katanyagan at 
kaginhawahan.  Hindi Siya ganoon.  Siya ay Tagapagligtas.  Siya ang tanging Tagapagligtas.  Siya ang Anak 
ng Dios.  Siya ang Isa na, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, ngayon ay may hawak sa mga 
kaluluwa ng Kanyang bayan sa Kanyang kamay.  At ikaw, bilang Kanyang anak, ay dapat malaman iyan.  
At malalaman mo iyan sa dagat, kapag ikaw ay hinahampas at sinusubok.   
 
Nabasa natin na, habang si Jesus ay mag-isang nananalangin pagsapit ng gabi, ang mga alagad ay buong-
halagang namamangka.  Sapagkat may inihandang malakas na bagyo ang Dios para sa ikabubuti nila.  
Inihanda ng Dios ang bagyong iyon upang mahadlangan ang mga alagad na matangay ng makalupa.  
Nakita ni Jesus ang karanasan ng pagpapakain ng 5000 bilang isang bagay na kailangang mahiwalay ang 
Kanyang mga alagad.  Ang mga alagad ay may higit pa sa maliit lamang na pagsang-ayon sa kaisipan ng 
marami na si Jesus ay maaaring maging dakilang hari.  At nakita ng Panginoon ang panganib ng iwanan 
sila sa maraming tao kung saan ang kahibangan ay kumikilos sa ilalim ng malakas, mapang-akit na 
pangarap ng makalupang katanyagan at kapangyarihan.  Pinilit Niya sila na sumakay na sa bangka.  At 
soberano Niyang inihanda ang isang malakas na bagyo kung kaya’t ngayon ang magagawa lamang nila ay 
isipin ang lakas na kakailanganin nila para sa susunod na pagsagwan.  Wala silang panahon upang isipin 
ang mga makalupang kaharian, na ilang oras lamang ang nakakalipas ay tila napakalapit. 
 
May salita ng Dios doon para sa iyo.  Ang mga pagsubok sa iyong pananampalataya ay ginagamit ng Dios 
upang ibalik ka sa katotohanan ng iyong espiritual na buhay, upang hadlangan at ituwid ang iyong puso 
sa pagkabighani sa kasalukuyang buhay. 
 
Maaari mo bang balikan ang mga pangyayari sa iyong buhay upang makita na ito ay totoo?  Bilang isang 
binata o dalaga, ang sanlibutan ay nasa harap mo.  Ang mga kaibigan ay nagsasabi ng mga  kapuri-puring 
bagay tungkol sa iyo.  Iyon ay tukso.  Nagpapasimula kang mabighani sa mga kalayawan at gawain ng 
sanlibutan.  Inakala mo na ang sanlibutan ay nasa dulo ng iyong daliri.  Nakita ka ng Panginoon sa bingit 
ng alimpuyo ng tubig.  Kaya naman nagpadala Siya ng karamdaman.  O, marahil, ang kamatayan ng isang 
kabataan na kilala mo. 
 
Ikaw, bilang lalaki, ay sobrang abala sa iyong negosyo.  Nagsisimula mo nang makini-kinita ang lahat ng 
pera at lahat ng kapangyarihan na makakamit mo.  Napakatagumpay mo! At iniisip mo na ang mga 
bagay, ang bagong tahanan, ang magiging kasagutan sa lahat.  Anong ginawa ng Dios?  Nagpadala Siya 
ng karamdaman sa iyong anak.  Nagpadala Siya ng kaguluhan sa iyong buhay upang ikaw ay mailigtas 
mula sa paggayuma ng sanlibutan sa iyo. 
 
Ngunit bagaman ang Panginoon ay nagpadala nitong bagyo sa Kanyang mga alagad, hindi sila iniwan ng 
Kanyang mata habang naroon sila.  Nabasa natin, “Umakyat siyang mag-isa sa bundok upang 
manalangin.  Pagsapit ng gabi, siya'y naroong nag-iisa. Ngunit ang bangka ng mga sandaling iyon ay 
malayong-malayo na sa dalampasigan na hinahampas ng mga alon, sapagkat pasalungat sa kanila ang 
hangin.”  Doon, nang gabing iyon, ang Tagapagligtas ay humiling ng dakila at maluwalhati sa Kanyang 
Ama, nanalangin din para sa Kanyang mga alagad.  Labis na nasa puso ni Jesus ang mga alagad kaya hindi 
lamang sila dinala ng mga alon, kundi dinala sila, buong gabi, ng panalangin ng Panginoong Jesu Cristo.  
Hindi sila kailanman nawala sa Kanyang mga kamay. 
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Sinasabi iyan ng Kasulatan sa atin sa gitna ng ating mga pagsubok.  Tayo din, ay may tagapagtanggol sa 
Ama:  si Jesu Cristo, ang matuwid.  Mayroon tayong dakilang punong pari na nabubuhay upang 
mamagitan para sa atin.  At ikinatatakot ko kung minsan na tayo bilang mga Cristiano ay minamaliit ang 
pamamagitan ni Jesu Cristo.  Tinatanggihan natin ang ibang mga tagapamagitan.  Ang mga banal ay hindi 
maaaring mamagitan o tumulong sa iyo.  Hindi ka matutulungan ng birheng Maria.  Ang mga butil 
pandalangin, kahit na walang habas na kuskusin, ay hindi makakatulong sa iyo.  Iyan ay pamahiin.  
Ngunit huwag nating kalimutan na mayroon tayong Isa na nabubuhay upang mamagitan para sa atin:  si 
Jesus, ang Anak ng Dios, ang Isang nakakakilala sa ating kaluluwa sa bawat paghihirap. 
 
Ang kapighatian na dumating sa mga alagad ay tunay na tunay.  Tila baga ang maliit na bangkang iyon ay 
hindi makakaligtas sa mga dagat na iyon.  Ang Dagat ng Galilea ay nasa pagitan ng mataas, mabatong 
mga taluktok.  Ito ay pitong milya ang lawak, labintatlong milya ang haba, at 700 talampakan sa ibaba ng 
kapantayan ng dagat.  Maaaring maging napakainit sa dagat na iyon.  Ang hangin ay maaaring bumaba 
mula sa kaitaasan, makipagbungguan sa iba’t ibang temperatura, at sumingaw sa kabila ng dagat na ito.  
Malalakas na bagyo ang lalabas, at ang isang ito sa katunayan ay di-pangkaraniwan sa kanyang lakas at 
banta.  Ang mga alagad, matatandaan mo, ay sanay sa dagat na ito.  Sila’y mga mangingisda na gumugol 
ng maraming oras sa dagat na ito.  Alam nila ang katangian nito.  Ngunit buong magdamag ngayon, 
bagaman mga bihasa at tusong mandaragat, sila’y napigil sa gitna ng dagat.  Ang tangi nilang magagawa 
ay sumagwan buong magdamag.  At wala silang napagtagumpayan.  Hindi sila makaalis sa mahigpit na 
hawak ng bagyong iyon.  Pagod na pagod sila.   
 
Mahalaga rin na ang Panginoon ay hindi kaagad lumapit sa kanila.  Sa katunayan, hindi lumapit ang 
Panginoon sa kanila habang may lakas pa silang natitira sa kanilang mga braso.  Hindi, lumapit Siya nang 
madaling araw na, maagang-maaga pa. 
 
Lahat ng ito ay isinaayos ni Cristo upang maging larawan sa iyo at sa akin bilang mga mananampalataya, 
at sa iglesia ng Panginoong Jesu Cristo, ang tunay na iglesia.  Si Cristo ay gumagawa ng detalyadong 
larawan ng iglesia sa gitna ng sanlibutang ito.  Sasabihin ng Panginoon sa Kanyang mga alagad sa Juan 
16:  “Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa paguusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na 
ang sanlibutan.”  Hindi tayo maiiwan sa kawalang-katiyakan sa kung ano ang maaasahan natin bilang 
mga Cristiano at bilang iglesia sa sanlibutang ito.  Ang lugar ng tunay na iglesia sa sanlibutan ay 
kapighatian.  Sinasabi ng apostol sa II Timoteo 3, “Darating ang mga panahon ng kapighatian.”  Ang 
maunos na dagat, samakatuwid, ay sumasagisag sa sanlibutan sa pagtatangka nitong sirain at lunurin 
ang iglesia sa ilalim ng sarili nitong mga alon ng kasalanan at kasamaan.  Ang sanlibutan ay nagkakaisa sa 
paglaban sa hangarin ng Dios, ito man ay ipinahahayag sa tahasang pag-uusig o sa panlilibak, 
panghahamak, pang-aakit, at ang mga kapangyarihan ng pakikiayon ng sanlibutan.  Ang iglesia ay nasa 
gitna ng sanlibutang iyon.  Hindi tayo tinawag, bilang iglesia o bilang mga mananampalataya, upang 
takasan ang sanlibutang ito.  Tayo ay dapat nasa kalagitnaan ng sanlibutang iyon.  Ngunit ang sanlibutan, 
sa espiritual, ay tatangkaing lamunin ang mananampalataya sa madilim nitong kalaliman at patayin ang 
ilaw ng ebanghelyo at patahimikin ang tinig ng Salita ng Dios. 
 
Ngayon mismo ay may isa rin, para sa iyo, kapighatian.  Huwag padaya! Ang mga alon ng imoralidad at 
kawalang-kahihiyan at ang pagkakaroon at pagtataguyod ng bawat sekswal na karumihan ay dapat 
makita bilang malaking dumadaluyong na alon na bumabagsak sa sisidlan ng iglesia ng Dios sa 
pagtatangkang sirain ito at palubugin ito sa madilim, maitim na kasamaan.  Huwag padaya.  Ang 
pagtataguyod ngayon ng pagkukunsinti; ang pagtanggap sa lahat ng mga relihiyon, ng lahat ng uri ng 
pamumuhay; ang pagtanggap sa ebolusyon – lahat ng mga ito ay hindi katunayan ng pagpapakita ng tao 
kung gaano kalawak ang kanyang pag-iisip at kung gaano kabago ang kanyang kultura.  Ang mga ito ay 
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malakas, matayog na mga alon na nilayon upang durugin ang patotoo ng iglesia at ng mananampalataya.  
Ano ang ating patotoo?  Ang Iyong Salita ay katotohanan.  Ang Dios ay Dios ng katotohanan.  Mga 
daluyong, alon, pataas nang pataas sa bawat panig, ang bumabagsak sa bangka ng Dios.  Hindi ka 
pinagkakalooban ng Dios bilang mananampalataya o ang tunay na iglesia na ipahayag ang katotohanan 
sa mundo ng payapang tubig, ng espiritual na kawalang-kinikilingan.  Kundi ipinagkakaloob Niyang 
ipahayag mo ito kung saan mayroong unos ng hangin ng kawalang-pananampalataya. 
 
Iyan din ay totoo sa ating mga buhay.  Mga kaguluhan, kabiguan, paninirang-puri, kapighatian, 
paghihirap ng ating katawan, pagdurog sa ating minamahal na pag-asa – ito ang larawan ng iglesia at ng 
mananampalataya sa sanlibutan.  Ang bangka ay nasa kalagitnaan ng dagat, hinahampas ng mga alon. 
 
Sa kanila lumakad ang Panginoon sa tubig.  Pumunta Siya upang palakasin ang kanilang 
pananampalataya.   Si Pedro’y nagtataglay ng pananampalataya.  Mababasa natin, “Ngunit nagsalita 
kaagad sa kanila si Jesus, na nagsasabi, Lakasan ninyo ang inyong loob; ako ito.  Huwag kayong matakot.  
Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung  ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa 
iyo sa ibabaw ng tubig.”  Ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon ay, huwag kayong matakot.  Sa 
inyong pagsubok ngayon, huwag kayong matakot.  Tumingin kayo sa Akin.  Ako ito, sabi ng Panginoon.  
Huwag kayong matakot.  Ang inyong pagtitiwala at pananampalataya ay dapat manatili at nakatuon sa 
Panginoon.  Jehovah ng kaligtasan, ang Anak ng Dios, si Cristo sa buo Niyang kapuspusan, kamahalan, at 
kaluwalhatian, ang Dios-taong pumarito upang pasanin ang ating mga kasalanan – tumingin sa Kanya.  
Iyan ang pananampalataya.  Ang pananampalataya ay ang kaloob ng Dios upang tumingin kay Cristo, kay 
Cristo na lumalakad sa tubig, ang makapangyarihang Tagapagligtas.  Hindi inutil na Cristo na walang 
maabot malibang hingin ang kalooban ng makasalanan upang makipagtulungan muna sa Kanya, kundi 
ang Cristo ng mga Kasulatan na nag-uutos:  “Tumingin kayo sa Akin! Ako ang Isa na lumikha sa inyo sa 
Dios, lumikha sa inyong puso upang sumampalataya sa Akin.  Ngayon tinatawag Ko kayo, tumingin kayo 
sa Akin!”   
 
Tumitingin ka ba?  Nakita mo, ang pananampalataya ay hindi isang bagay na patay.  Hindi ito 
kapangyarihang di-kumikilos sa mananampalataya.  Ang pananampalataya ang mata upang may makita 
tayo – si Cristo.  Ang pananampalataya ang bibig upang may matikman tayo – na ang Panginoon ay 
mabuti.  Ang pananampalataya ang kamay na ipinagkakaloob ng Dios sa atin kung paanong, sa Kanyang 
biyaya, tayo’y nanghahawakan kay Cristo. 
 
Si Pedro ay mayroon ng pananampalatayang iyon.  Huwag mong pintasan si Pedro sa pagbaba niya sa 
bangka.  Mayroong mga gumagawa niyan.  Sasabihin nila, “Ay, eto na naman ang problema kay Pedro.  
Nanatili na lang sana siya sa bangka.  Padalus-dalos kasi siya.  Pedro, Pedro, ayan ka na naman.  
Mayroon kang ugaling ‘Ako muna’.  Malinaw na sa palagay mo ay kailangan mong ipakita sa lahat ang 
iyong tigas at ang iyong pananampalataya! At patatanyagin mo ulit ang iyong sarili sa labis na 
kahambugan sa harap ng ibang mga alagad.”  Hindi.  Bagama’t iyan ay totoo kay Pedro sa maraming 
pagkakataon at madalas na totoo sa iyo at sa akin, hindi iyan ang problema dito.  Ang problema ay hindi 
pagiging padalus-dalos at labis na kahambugan.  Pinagkalooban ng Panginoon si Pedro ng 
pananampalataya at lumunsad siya sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig.  Iyan ang katapangan ng 
pananampalataya.  Huwag kang mag-isip ng iba. 
 
Hindi, ang problema ay inalis ni Pedro ang kanyang paningin kay Cristo.  Iyan ang problema.  Nagsimula 
siya nang mabuti.  Sino sa atin ang makakalakad sa ibabaw ng tubig?  Heto ang problema:  inalis niya ang 
kanyang paningin kay Jesus.  Nang alisin niya ang kanyang paningin kay Jesus nagsimula siyang lumubog. 
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Ang kalagayan ng iyong kaluluwa ay malalaman sa pamamagitan nito:  Ikaw ba, sa pananampalataya, ay 
tumitingin sa Isa na may hawak ng lahat ng mga bagay sa Kanyang mga kamay at sumumpa sa 
pamamagitan ng madugong krus at walang lamang libingan upang maging tapat sa iyo?  Kung gayon, 
magpatuloy na matibay sa iyong pagsubok, na tumingin kay Cristo.  Ang mga kasalanan mo, sabi mo, ay 
tumataas na gaya ng matayog na alon.  Ang pananampalataya ay kailangang tumingin kay Cristo para sa 
buong kapatawaran.  Lumalakad tayo sa gitna ng mga alon ng ating kasalanan.  Kung minsan ay nakikita 
ko ang mga kasalanan na napakalaki, gaya ng malawak, maunos na dagat.  Ang sarili kong mga 
kasalanan, handa akong lunurin sa ilalim.  Lahat ng mga kasalanang iyon ay nakikita natin sa ating mga 
sarili na lubhang sinasadya at lubhang ipinagmamalaki.  Saan tayo titingin?  Huwag kang tumingin sa 
loob! Huwag kang tumingin sa iba sa labas.  Tiyak na lulubog ka sa kawalang pag-asa.  Tumingin kay 
Cristo! Lumakad sa katiyakan na lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad sa dugo ni Jesu Cristo. 
 
Kung minsan sa ating mga buhay ang lahat ay nagmumukhang salungat sa mga pangako ng Dios.  Ang 
Dios ay nangako na ang lahat ng mga bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya.  Lahat 
ng mga bagay! Ngunit kung minsan hindi natin nakikita iyan.  Kapag nagpadala ang Dios ng kanser – 
paano magiging para sa ikabubuti ko iyan?  Paano ang aking mga anak, ang aking asawa – paano 
magiging para sa ikabubuti ko iyan?  Walang anak?  Pero hinangad kong magkaroon ng mga anak – 
paano magiging para sa ikabubuti ko iyan?  Ang isang tao, marahil, ay lumutang sa inyong opisina na tila 
baga naniniwalang misyon niya ang gawin kang kahiya-kahiya at magbunton ng sisi sa iyo.  Hindi ka 
makatulog.  Binabagabag ka nito.  O, marahil, nanganganib ang iyong trabaho.  May karamdaman na 
dumating sa iyong katawan – paano magiging para sa ikabubuti mo iyan?  Hindi ko magawa ang aking 
trabaho.  O, marahil, malungkot.  Wala kang makausap.  Ito ba’y para sa ikabubuti mo?  Hindi ba mas 
mabuti na hindi na nangyari ang mga bagay na ito?  Para sa atin ang lahat ng mga ito? 
 
Makinig sa sagot:  Tumingin kay Cristo.  Huwag kang tumingin sa mga alon.  Tumingin sa Kanya na 
lumalakad sa ibabaw ng tubig.  Iyan ang tawag ng pananampalataya.  Lumakad sa pamamagitan ng 
pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin.  Ang pananampalataya ay hindi mapamahiing 
“sana,” kundi ang pananampalataya ay nakaugat at nakatayo kay Cristo, nahayag sa mga pahina ng 
banal na Kasulatan.  Tumingin sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. 
 
Sa pamamagitan ng pananampalataya, lumalakad tayo sa ibabaw ng tubig.  Sa pamamagitan ng 
pananampalataya nagtitiwala tayo kay Cristo na, kahit nag-aalinlangan tayo at walang lakas, ay matapat 
na Tagapagligtas.  Matatandaan mo na si Pedro, nang magsimula siyang lumubog, ay sumigaw, 
“Panginoon, iligtas mo ako.”  Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya.  Naroon ang 
kapangyarihan ng pag-ibig ni Jesus.  Maaari bang lumubog palayo kay Jesus si Pedro?  Maaari bang 
hadlangan ng mga alon si Jesus upang iligtas si Pedro?  Maaari bang itago ng mga alon si Pedro mula sa 
paningin ng Panginoon?  Hinding-hindi! Sapagkat, nakita mo, bagaman inalis ni Pedro ang kanyang mata 
kay Jesus, hindi kailanman inalis ni Jesus ang Kanyang mata kay Pedro.  Iyan ang ating kaaliwan.  Iyan 
ang ating ipinagmamalaki.  Wala tayong Tagapagligtas na hindi alam at hindi nakikita at mahahadlangan 
Siya ng mga pangyayari upang tumulong.  Kundi mayroon tayong sapat-sa-lahat na Anak ng Dios na ating 
sinasamba. 
 
Kaya lumalakad tayo sa ibabaw ng tubig.  Ay, oo, hindi lamang si Pedro.  Nang maglaon, si Pablo ay 
lumakad sa ibabaw ng tubig nang, bilang misyonero sa mga Hentil, siya ay naharap sa paninirang-puri at 
kawalang-kaibigan, pagkapoot at paninisi, at ang buong lakas ng emperyong Roma ay bumangon laban 
sa kanya at sa ebanghelyong ipinahayag niya.  Si Pablo ay matapat.  Ipinangaral niya si Cristo.  Lumakad 
siya sa ibabaw ng tubig. 
 



6 
 

Si Martin Luther ay lumakad sa ibabaw ng tubig.  Nang tumayo siya sa harap ng papa at konseho ng mga 
pinuno at mga kardinal at sinabi nila sa kanya, “Luther, talikuran mo lahat ng mga sulatin mong 
Reformed!”  Sumagot siya:  “Ito ang aking paninindigan.  Malibang ako’y mahikayat mula sa Kasulatan, 
wala akong ibang magagawa.”  Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. 
 
Libu-libong tao na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa anumang aklat ngunit nakasulat sa aklat ng 
alaala ng Dios ang lumakad sa ibabaw ng tubig. 
 
Nakikita mo ang mga alon sa paligid mo?  Nakikita mo ang lahat ng nakakapagpatakot sa iyo ngayon?  
Iniisip mo na ang mga bagay na ito ay may gagawin sa iyo, lahat ay laban sa iyo?  Pakinggan mo Siya, ang 
makapangyarihang Anak ng Dios.  “Huwag kayong matakot, Ako ito.  Dinaig Ko ang sanlibutan.  Tumingin 
kayo sa Akin.  Ibaling ang iyong mata kay Jesus!” 
 
At ang mga alon ay pumayapa at ang hangin ay huminto at yumukod tayo upang sumamba. 
 
 
Ama sa langit, pagpalain Mo po ang Iyong Salita sa araw na ito sa aming mga puso.  Amen. 


