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DIBAKAR KEMARAHAN 

Cerita ini adalah "kisah nyata" yang pernah terjadi di Amerika. (ini katanya, sebagai misal 

lah...!)

Seorang pria membawa pulang mobil jeep baru kebanggaannya (di Amerika Jeep itu 

dikatakan truk. Mungkin truk itu adalah jenis Humvee), kemudian ia meninggalkan truk  

tersebut sejenak untuk melakukan kegiatan lain. Anak lelakinya yang berumur 3 tahun 

sangat gembira melihat ada truk baru, ia memukul-mukulkan palu ke truk baru tersebut. 

(karena anak itu tahu dari TV, kalau Humvee adalah jeep yang tangguh untuk perang di 

Irak). Akibatnya truk baru tersebut penyok dan catnya tergores. (jelaslah.... siapa yang nga 

marah kalo mobilnya jadi kaya gitu. Di Indonesia, Humvee harganya...sekitar 1,5 milliar, 

bo...!) 

Pria tersebut berlari menghampiri anaknya dan memukulnya, memukul tangan anaknya 

dengan palu sebagai hukuman (Si Bapak latah, gara- gara mobilnya Humvee (=Hammer), 

dia jadi suka pake ”Hammer” juga untuk  bertindak). Setelah sang ayah tenang kembali, dia 

segera membawa anaknya ke rumah sakit. Walaupun dokter telah mencoba segala usaha 

untuk menyelamatkan jari-jari anak yang hancur tersebut, tetapi ia tetap gagal. Akhirnya 

dokter memutuskan untuk melakukan amputasi kedua tangan anak kecil tersebut. 

(Bapaknya mungkin kerja di kontruksi...ya...., masa mukul pake palu?) 

Ketika anak kecil itu sadar dari operasi amputasi dan jarinya telah tidak ada dan dibungkus 

perban, dengan polos ia berkata, "Papa, aku minta maaf tentang trukmu." Kemudian, ia 

bertanya, "tetapi kapan jari-jariku akan tumbuh kembali?" Ayahnya pulang ke rumah dan 

membunuh diri.  

Renungkan cerita di atas! Berpikirlah dahulu sebelum kau kehilangan kesabaran kepada 

seseorang yang kau cintai. Truk dapat diperbaiki. Tulang yang hancur dan hati yang disakiti 

seringkali tidak dapat diperbaiki. Terlalu sering kita gagal untuk membedakan antara 

teguran dan perbuatannya, kita seringkali lupa bahwa mengampuni adalah lebih besar dan 

mulia daripada membalas dendam. (kata pak Kiai dan pak Pendeta). 

Orang dapat berbuat salah. (manusiawi lah...) Tetapi, tindakan yang kita ambil dalam 

kemarahan akan menghantui kita selamanya. Tahan, tunda dan pikirlah sebelum mengambil 

tindakan/ mengeluarkan perkataan yg sia-sia utk memojokkan / menjelekan seseorang. 

Mengampuni dan melupakan, mengasihi satu dengan lainnya itu yang harus kita lakukan 

saat ini. (kata aku..., menurut anda?) 

Ingatlah, jika kita menghakimi orang, kita tidak akan ada waktu untuk mencintainya. 

Waktu tidak dapat kembali.... hidup bukanlah sebuah VCD PLAYER, yang dapat di 

backward dan forward..... ... HIDUP hanya ada tombol PLAY dan STOP saja.... jangan 

sampai kita melakukan kesalahan yang dapat menyeret kehidupan kita kelak....... .. yang 

menjadi sebuah inti hidup adalah "HATI", hati yang dihiasi belas kasih dan cinta 

kasih.....CINTA KASIH merupakan nafas kehidupan kita yang sesungguhnya. ........  

Tersentuhkah hati anda? Kalo YA, artinya anda masih mempunyai HATI (kalau tidak, anda 

juga masih tetap punya hati kok.. Tapi tega?). Pengalaman orang lain dapat menjadi hikmah 

bagi kita.... dan jangan sampai kesalahan orang lain kita ulangi juga........ ..Jagalah 

MULUT, PERKATAAN, PERBUATAN kita dalam keseharian .. Jangan terus mencela / 
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MEMBICARAKAN KEJELEKAN ORANG LAIN, Lihatlah sisi positif seseorang. Karena 

kita tidak tahu , kapan kita dipanggil Tuhan.........(premisenya...nga nyambung, yah?). 

Seharusnya:  Jagalah MULUT, PERKATAAN, PERBUATAN kita dalam keseharian 

.(terutama juga jaga harta kita, yah...?). Jangan terus MENCELA / MEMBICARAKAN 

KEJELEKAN ORANG LAIN, (Apalagi sampai dicuri dan dirampok). Lihatlah sisi positif 

seseorang. Karena.... Tuhan sudah menciptakan kita. Tinggal.... peran apa yang akan kita 

lakoni. Sebagai benda atau mahluk kemuliaanNya atau benda atau mahluk kemurkaaNnya 

terhadap  sesama maupun dunianya. 


