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Saudara seiman, potong rambut merupakan salah satu tindakan yang
mesti dilalukan.
Tujuannya agar rambut tampak rapi sehingga
dipandang mata enak. Dari sekian
banyak tempat potong rambut yang
menarik adalah potong rambut yang menggunakan
dua cermin. Cermin
depan dan belakang. Tidak semua tempat potong rambut
menyediakan dua
cermin. Sehingga dengan dua cermin maka dapat terlihat model
potongan rambut baik dari sisi depan maupun belakang. Tetapi yang
paling banyak
ada tempat potong rambut hanya satu sisi saja yaitu
muka.
Itulah sebagian kecil gambaran bahwa manusia lebih suka hanya
melihat
kehidupan ini dari satu sudut pandang. Terlebih sudut
pandang itu adalah sisi
manusia, sisi ego dan keakuan. Disetia rumah
pasti ada cermin tetapi hanya satu
cermin saja yaitu muka. Sehingga
tanpa disadari dalam melihat kehidupan manusia
hanya melihat
berdasarkan sisi muka yang tampak saja. Sehingga sering kali terjadi
berdepatan yang sia-sia karena hanya melihat satu sisi kehidupan
saja. Demikian
juga hubungan manusia dengan Allah. Karena manusia
terbiasa menggunakan satu
cermin, manusia melihat hubungannya dengan
Allah juga hanya berdasarkan
ukuran-ukuran manusia dan kedagingan
saja tanpa mau melihat dari sudut pandang
yang lain. Yang lebih
ngeri bahwa manusia melihat dan mengukur wajah Allah hanya
berdasarkan ukuran manusia saja. Tanpa mau menyadari bahwa wajah
Allah
juga dapat dilihat dari sudut pandang yang lain.
Salah satu cara untuk melihat wajah allah dari sisi yang yang lain
adalah
dengan firmanNya. Firman Allah merupan cermin bagi manusia
yang perlu di letakkan
di bagian belakang. Firman Allah inilah yang
mesti dipakai sebagai cermin kedua
selalin cermin ada di depan.
Dengan demikian dapat terlihat jelas sudah tepatkan
potongan rambut
muka dengan rambut belakang. Sudah sesuaikan tindakan saja
dengan
yang dikehendaki Allah melalui firmanNya ?
Sekali lagi firman Allah merupakan cermin yang mesti dipakai dan
ditempat di
belakang sebagai bahan introspeksi. Wasan diri.
Merenung. Seperti apakah tindakan
dan perbuatan serta pikiran saya
ini hanya berdasar cermin muka saja atau sudah
sesuai dengan cermin
firman yang ada dibelakang.
Sayang tempat potong rambut yang menggunakan dua cermin
muka-belakang
tempat potong rambut tradisional, kotor berdebu, bau
apek. Tetapi tempat yang harum,
bersih, mengkilap menggunakan satu
cermin muka saja. Jika hanya untuk potong
rambut saja tidak apa-apa
tetapi bagi anak pilihan Allah mulai menyadari betapa
penting dalam
kehidupan ini menggunakan dua cermin. Cermin muka dan cermin
firman
Allah.
Terakhir, Allah sudah menyediakan cermin belakang yaitu firmanNya.
Bersediakan anak Allah menggunakannya?
Malang, 230804
Koko
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