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Garis Akhir Kehidupan
2 Timotius 4:6-8
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah
memelihara iman. 2 Timotius 4:7
Perjalanan hidup itu bagaikan sebuah pertandingan. Rangkaian perjalanan setiap orang pasti
berbeda, begitu pula dengan hasil akhirnya. Ada yang memulai dengan baik, lalu mengalami
ujian hidup, dan berakhir baik. Ada yang memulai dengan buruk tapi kemudian berakhir indah.
Sebaliknya, ada juga yang memulai dengan baik, tapi kemudian berakhir tragis. Keputusan
yang mereka ambil selama di dalam perjalanan, akan sangat menentukan akhir cerita.
Paulus menggambarkan hidup sebagai sebuah pertandingan. Dalam menghadapi
pertandingan, Anda bisa serius berlatih atau malas-malasan. Hasil akhir pertandingan akan
sangat ditentukan oleh reaksi Anda dalam menyikapinya. Bagaimana keseriusan Anda dalam
menaati firman Tuhan, berjalan tetap dalam koridor ketetapan-Nya, akan menentukan
bagaimana Anda mencapai garis tersebut. “Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan
awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu
merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.” (Ibr.
12:1). Sangatlah penting bagi kita untuk melepaskan segala beban yang bisa merintangi atau
memberatkan langkah kita, agar bisa tetap berlari dengan baik menuju garis akhir sebagai
pemenang.
Paulus mampu mencapai garis akhir dengan tetap menjaga imannya. Menghadapi eksekusi
yang mengerikan, imannya tidak bergeming sedikit pun. Ia tetap teguh menyampaikan berita
keselamatan dan menguatkan saudara-saudara seiman dari balik dinding penjara yang pengap
dan gelap. Ia meng-akhiri pertandingan dengan baik dan dengan sendirinya berhak menerima
mahkota kebenaran. Paulus memilih untuk terus menjaga iman apa pun risikonya dan kita bisa
saksikan sendiri bagaimana pada akhirnya ia menuntaskan perlombaan itu.
Ingatlah bahwa tidak ada perlombaan yang mudah. Paulus sudah membuktikan bahwa ia
sanggup, kenapa kita tidak? Perjalanan hidup kita, memiliki sejuta tantangan dan kesulitannya
sendiri. Namun yang terpenting adalah terus bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus
Kristus, maka Dia akan memampukan Anda untuk mencapai garis akhir dengan kemenangan!
Salam garis akhir.
KUNCI KEMENANGAN HIDUP: MENINGGALKAN DOSA DAN BERTEKUN MENJALANI
KEHIDUPAN SAMPAI KE GARIS AKHIR.
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