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Di setiap rumah dapat dipastikan memiliki saluran air, entah
air bersih maupun air
limbah rumah tangga. Dan pasti pernah
mengalami kejadian saluran air limbah rumah
tangga penuh sampah
mulai dari pembungkus permen, plastik minuman, bahkan
sampah
makanan. Saluran air tersumbat karena lupa tidak membersihkan sampah
sehingga bau air limbah rumah tangga menyebabkan polusi udara dan
menjadi
sarang nyamuk. Untuk itu perlu selalu membersihkan saluran
air limbah dari sampah.
Demikian juga kita. Kita ini di dunia dijadikan saluran berkat dari
Allah bagi
orang-orang disekitar kita. Allah menjadikan kita
saluranNya di dunia. Karena manusia
merupakan ciptaan Allah yang
diberi anugrah ilahi yaitu ciptaan yang se-citra dengan
Allah.
Sehingga sebagai salurannya Allah maka yang mesti di lakukan adalah
menyalurkan anugerah, berkat dari Allah kepada ciptaan lainnya.
Berkat yang mesti disalurkan adalah kabar gembira dari Allah yaitu
Allah Sang
Juru Selamat. Kabar tersebut tidak lain, agar manusia
selalu menyediakan diri
mendengarkan sabda Allah. Allah mengehendaki
agar berkat yang telah kita terima dari
mesti disalurkan bukannya
disimpan untuk kepentingan diri sendiri. Cara menyalurkan
berkat
sesuai dengan talenta yang telah diberikan Allah kepada kita.
Semakin
berkat dari Allah kita simpan dalam almari maka berkat itu
tidak membawa suka cita
baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
Dengan berkat semakin disimpan rapi maka duka cilatah akan terasa.
Berkat
benar-benar menjadi berkat manakala berkat itu kita salurkan
kepada yang lainnya.
Allah tentu dengan senang hati “melihat” kita
semakin banyak menyalurkan berkat
kepada yang lainnya. Dengan Allah
senang kepada kita maka Allah pun d engan
senang hati memperbanyak
berkat bagi kita sebagai salurannya. Janganlah khawatir
berkat yang
kita terima habis, kering, selama kita benar-benar menjadi
salurannya Allah maka Allah menjamin bahwa kita tidak akan mengalami
kekeringan,
kehabisan berkat.
Tetapi yang perlu juga diingat adalah selalu membersihkan “sampah”
yang ada
dan menutupi bahkan menyumbat saluran berkat Allah. Sampah
saluran berkat dapat
berwujud lupa diri, merasa sombong, egois,
merasa paling benar, menduakan Allah
dan masih banyak lainnya.
Membersihkan saluran berkat dapat dimulai dari bangun
pagi, berdoa
pagi dan membaca firman Allah serta menyalurkan berkat firman dari
Allah kepada orang-orang yang kita jumpai. Dengan saluran berkat
berfungsi
dengan baik maka karya keselamatan dari Allah kepada
manusia semakin tersalurkan
dengan lancar.
Biasakan membersihkan saluran berkat Allah dari sampah dengan
memohon
pengampunan atas segala dosa, kesalahan, pikiran, ucapan,
dan perilaku yang
bertentangan dengan kehendakNya dalam doa setiap
saat . Itulah yang berkenan dan
dikehendaki olehNYa.
“Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, yang
menghendaki supaya semua orang diselamatkan “ 1 Timotius 2:3-4
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