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Hampir setiap saat kita selalu melewati pintu. Entah itu pintu, rumah, pintu kamar, pintu mobil
dan lainnya. Saat kita melewati pintu masuk maka kita akan dapat melihat apa saja yang ada di
dalamnya. Jika pintu masuk rumah maka akan kita akan melihat apa saja yang ada di dalam
rumah itu. Kalau kita masuk pintu mobil maka kita dapat melihat isi dari mobil tersebut. Kalau
pintu kamar maka kita akan melihat isi dari kamar tersebut.
Artinya bahwa kita melewati pintu masuk maka kita akan dapat melihat isi di dalamnya. Bahkan
akan bisa masuk ke pintu-pintu selanjutnya.
Pembicaraan pintu bukan hanya sebatas tentang pintu rumah, pintu kamar atau pintu mobil.
Tetapi lebih dari itu BERKAT Allah pun PINTU.
Kita akan menerima berkat Allah jika kita bersedia masuk dalam pintu Allah. Allah selalu
menyediakan pintu bagi kita agar kita menerima berkat Allah. Allah memberikan berkat kepada
kita bukan tanpa jalan. Bukan tanpa pintu. tetapi kita harus melewati pintu yang teleh ditentukan
oleh Allah. Bagi kita.
Melalui peristiwa sehari-hari Allah membagikan berkat kepada kita. Setiap peristiwa baik yang
menyedihkan atau yang menyenangkan sebetulnya Allah membagikan berkat. Entah kita sebel
terhadap teman, entah kita jengkel terhadap teman, atau teman kita yang tidak mau mengerti
kemauan kita. Atau kita mendapat berkat jasmani. Atau kita bahagia bertemu dengan teman
lama.
Kalau menerima peristiwa yang menjengkelkan, janglah kita marah atau bahkan
bersungut-sunggut terhadap teman kita. Kita sungguh mendapat berkat melimpah jika kita mau
menyadari bahwa itu ujian bagi kita untuk mengendalikan diri, emosi dan perasaan kita
terhadap teman kita. Selain itu kita dapat melatih dan mengendalikan diri kita terhadap teman.
Berkat yang kita dapat bahwa kita belajar tidak menyalahkan teman bahkan orang laian
melainkan kita dapat belajar dari peristiwa itu demi perkembangan kedewasaan.
Allah menghendaki kita masuk dalam setiap PINTU dalam kehidupan sehari-hari. Karena
melalui itu Allah hendak berbicara lebih banyak kepada kita. Allah menghendaki semakin
banyak berkat yang Allah berikan kepada kita dan kita menyambutnya dengan senyum bukan
bersungut-sungut.
Agar kita dapat masuk pintu BERKAT ALLAH maka marilah kita masuk ke SANG PINTU yaitu
Allah sendiri dengan mengendalikan diri kita. Alleluya, amin.
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