
 Tahun baru selalu diwarnai dengan kegembiraan. Entah sekedar 

menikmati siaran televisi atau keluar rumah menikmati pestanya, sebagian 

besar orang tidur lebih larut bahkan terjaga sampai dini hari menyambut tahun 

baru. Dalam merayakan tahun baru biasanya orang-orang berkumpul bersama 

keluarga dan sahabat, menonton pesta kembang api, makan bersama dan 

bersulang di malam pergantian tahun serta bersama menyanyikan lagu Auld 

Lang Syne – meninggalkan yang berlalu, menatap masa depan. 

 Menyambut tahun baru, kita menaikkan doa syukur atas penyertaan 

Tuhan di tahun yang telah lalu, merenungkan kembali perjalanan hidup kita, 

dan membangun janji baru untuk  menjadi  lebih baik, mempersiapkan hal-hal 

baru yang akan dikerjakan di tahun mendatang. Tahun baru menandai 

semangat yang baru, berharap akan perubahan menuju yang lebih baik.

 Namun kegembiraan itu mungkin bukan milik semua orang. Ada yang 

berpikir mengapa tahun baru dijadikan hari libur dan dirayakan. Tahun baru 

hanyalah satu hari permulaan tahun, merayakan berakhirnya masa satu tahun 

dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya. Tahun baru adalah 

perjalanan waktu dari satu hari ke hari yang lain. Karenanya, ada yang memilih 

untuk menjalani hidup seperti biasa saja. 

 Kadangkala sikap “hari esok hanyalah hari yang lain” dialami oleh kaum 

lansia. Ini terjadi karena  makin hari makin menyadari banyak perubahan yang 

dialami bukalah sesuatu yang nyaman untuk dilewati. Mungkin sudah mulai 

resah terhadap rambut yang memutih, kulit yang tak lagi kencang, kekuatan 

fisik, kesehatan dan ingatan mulai menurun, tak lagi banyak beraktifitas di saat 

usia mengharuskan untuk lebih banyak istirahat.

 Namun menjadi lansia tidak selalu harus dipandang demikian. 

Kadangkala, dibutuhkan sikap “menolak tua sekalipun usia bertambah”. Selagi 

masih ada waktu, banyak hal yang masih dapat dikerjakan, untuk tetap 

menyalurkan kreatifitas dan keinginan yang mungkin tidak sempat terpikirkan 

di saat masih muda dan aktif. 

 Kisah Diana Patricia Pasaribu Hasibuan adalah salah satu yang dapat 

menjadi inspirasi. Diana berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya di STF 

Driyarkara, Jakarta Pusat dengan mengambil jurusan Filsafat di usia 69 tahun. 

Namun tidak berhenti di situ, usai mendapat gelar sarjana pada tahun 2004, 

Diana melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister dan lulus di usianya 

yang ke-73 tahun. Antusiasme yang sangat besar untuk bisa mengajar 

mendorongnya untuk kembali belajar di jenjang S3. Akhirnya, Diana mampu 

menyandang gelar Doktor di STTBI Indonesia, Jakarta, dalam usia 77 tahun. 

 Siapa pun kita, bagaimana pun kondisi kita tidaklah terluput dari 

perubahan. Situasi selalu berubah, orang di sekitar kita dapat berubah, namun 

satu hal yang tak boleh dilupakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Mari 

kita pegang firman ini sebagai kekuatan kita di tahun yang baru ini:

 Sampai masa tuamu Aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu 

Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung 

kamu terus; Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. (Yesaya 46:4)

 Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya, 

selalu baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu! (Ratapan 3:22-23)

 Saat hidupmu di dalam Kristus, harapan itu selalu baru setiap pagi. 

 Selamat tahun baru 2023, jangan pernah menyerah atas apapun 

karena Tuhan hadir dalam setiap pergumulan maupun sukacita kita. 
(Edhi Setiawan)
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Untuk Kalangan Sendiri

Pojok Hikmat

“Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Karena itu Aku berkata kepadamu: 

Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kuatir 

pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting 

dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian.”

(Lukas 12:22-23)

Koran Warga Senior GKI Coyudan - Solo

Memaknai Tahun Baru

 Memasuki tahun 2023, ada harapan baru dari 
Pengurus Komisi Warga Senior (KWS) GKI Coyudan. 
Ketua KWS, Bpk Bunawan Sastraguna berharap agar 
anggota jemaat yang berusia 55 tahun ke atas bisa 
aktif dalam kegiatan KWS. 
 “Masih banyak anggota jemaat yang usianya 
antara 55 tahun hingga 65 tahun yang belum 
bergabung di Komisi Warga Senior. Mungkin merasa 
belum tua,” ujarnya. “Harapan kami dari Komisi 
Warga Senior, di tahun 2023 ini mereka yang masih enggan bergabung, 
terpanggil untuk bergabung.”
 Mari para senior, ikut aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan 
Komisi Warga Senior sehingga bisa saling menopang, saling menguatkan, dan 
saling berbagi cerita dalam kegiatan yang dilakukan. (SS)

Ayok, Aktif di KWS



Natal Komisi Warga Senior

 Setelah beberapa tahun tidak mengadakan ibadah Natal, maka 

pada tahun 2022 ini Komisi Warga Senior GKI Coyudan melaksanakan 

ibadah dan perayaan Natal di gedung gereja GKI Coyudan dengan tema 

“Pengharapan Dalam Kelahiran”. Lebih dari 100 orang hadir dalam acara 

yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Desember 2022 yang dimulai 

pukul 17.30 WIB.

 Acara yang dipandu Ibu Sri Wahyuni Tunggadewi dengan iringan 

musik Bpk Saptopo berlangsung lancar dan meriah. Drama yang 

ditampilkan oleh oma-oma dan opa dari Panti Wredha Asih dengan judul 

“Jangan Biarkan Pelitamu Redup” sungguh menyentuh. Drama 

dimainkan oleh Ibu Herlina, Ibu Iskandria, Ibu Roosi, Bpk Robert, dan 

Chrisveano.

 Selain drama, juga tampil grup angklung gabungan dari Angklung 

Lansia, Angklung Wilayah Mangkunegaran dan Angklung Gesang ( Pos 

Jemaat Joyotakan).

 Pdt Keshia Hestikahayu Suranta dalam kotbah yang diambil dari 

Lukas 1:26-28 menyebutkan tentang bagaimana Tuhan dengan banyak 

cara mengajarkan kita untuk terus memiliki pengharapan dan hidup kita 

Hal Kekuatiran

 Sahabat lansia, kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 

2023. Tentu banyak kenangan yang kita ingat pada tahun 2022 maupun 

tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun yang baru ini kita akan kembali 

membuat kenangan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan 

membuat kenangan yang indah bersama Tuhan (walaupun banyak 

tantangan dan pencobaan yang dihadapi), atau membuat kenangan 

yang buruk yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan?

 Salah satu hal yang membuat hidup kita terasa berat dan menjadi 

kenangan yang buruk adalah tentang 'kekuatiran'. Tetapi jujur haris kita 

akui, apakah ada manusia di dunia ini yang tidak pernah merasa kuatir? 

Bisa dikatakan semua manusia di dunia ini pernah mengalami 

kekuatiran. Baik kuatir tentang hidupnya, besok anak-anaknya 

bagaimana,  peker jaannya bagaimana,  h ingga ada yang 

mengkhawatirkan kebutuhan akan makanan dan pakaian.

 Namun, apakah dengan kekuatiran tersebut kemudian 

permasalahan selesai? Ternyata tidak. Rasa kuatir tidak menyelesaikan 

masalah. Karena itulah, saat Tuhan Yesus mengajar orang banyak, Dia 

mengatakan, “Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat 

menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?” 

 Biasanya orang menanggapi kekuatiran dengan dua cara. Cara 

yang positif, yaitu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan 

menyerahkan kekuatiran itu kepada Tuhan. Cara negatif, yaitu semakin 

menjauh dari Tuhan sehingga dia tenggelam dalam kekuatiran yang akan 

menyiksanya.

 Apabila kita membaca Matius 6:25-34 maka kita bisa mengerti 

mengapa Tuhan Yesus mengatakan, “Janganlah kuatir akan hidupmu, 

akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir 

pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup 

itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari 

pakaian?”

 Kekuatiran bisa membuat manusia egois dan tidak menghargai 

hidup. Dia tidak melihat kasih dan pemeliharaan Tuhan. Yang dipikirkan 

hanya hal-hal negatif, “Bagaimana nanti ...? Bagaimana ini ...? Wah, 

jangan-jangan ...” Hatinya hanya menunjukkan kekuatiran atas dirinya. 

Tidak mempercayakan hal-hal tersebut kepada Tuhan yang telah 

memberikan kehidupan.

 Akan berbeda jika yang dikatakan adalah, “Bersyukur, hari ini 

Tuhan masih memberikan kehidupan kepada saya ...”. Maka hati kita 

akan tenang. Pada saat hati kita bertaut pada Tuhan, mencari Tuhan, 

maka kita akan merasakan berkat Tuhan. “Tetapi carilah dahulu Kerajaan 

Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan 

kepadamu.”

 Tuhan Yesus meminta kita untuk memandang burung-burung di 

langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan 

bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. 

Burung tetap beraktifitas, dia harus keluar sarangnya untuk makan. 

Maka, setiap manusia yang beraktivitas, bekerja, dia juga akan 

mendapat berkat dari Tuhan. Kalau pun penghasilannya hanya cukup 

untuk makan hari itu,  tetaplah bersyukur karena Tuhan terus 

memelihara hidup kita.

 Tuhan berfirman, “Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari 

besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan 

sehari cukuplah untuk sehari.” Ini berarti bahwa kita harus 

menggunakan waktu (hari ini) dengan baik, dengan rasa syukur. Saat 

malam hari sebelum tidur, kita bisa berdoa dengan tenang, mengucap 

syukur kepada Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan hari ini, dan 

berserah sepenuhnya kepada-Nya. Karena esok adalah hari yang baru, 

yang akan kita isi untuk memuliakan Tuhan. 

 Selamat mengisi dan meniti tahun yang baru dengan terus 

bersandar dan berserah kepada Tuhan.                                           
(Sujud Swastoko)



HIPERURESEMIA
Sahabat senior yang dikasihi Tuhan,

 Pernahkah para sahabat mengalami rasa nyeri di persendian? 

Ternyata rasa nyeri tersebut bisa berkaitan juga dengan pola makan lho. 

Harus diakui bahwa masa lanjut usia (lansia) memang identik dengan 

pengaturan pola makan, khususnya yang menyebabkan munculnya 

penyakit. Hal ini terjadi karena fungsi tubuh untuk mengolah makanan 

mulai menurun. Salah satu penyakit yang berhubungan dengan 

makanan adalah hiperuresemia atau kadar asam urat dalam darah yang 

tinggi.

 Dikatakan hiperuresemia atau asam urat dalam darah tinggi bila 

kadarnya di dalam darah lebih dari nilai normal. Nilai normal untuk laki-

laki : 2,5 – 7,0mg/dL dan untuk wanita : 1,5 – 6.0mg/dL. Namun saat ini 

diseragamkan bahwa dikatakan hiperuresemia jika kadar asam urat 

dalam darah > 6,8mg/dL.

 Angka kejadian hiperuresemia pada lansia perempuan lebih 

tinggi daripada lansia laki-laki. Rupanya hal ini berhubungan dengan 

kondisi menopause pada lansia perempuan karena hormon estrogen 

yang kadarnya menurun, sedangkan hormon estrogen salah satunya 

berfungsi melindungi dari keadaan hiperuresemia.

 Penyebab tingginya asam urat dalam darah adalah karena tubuh 

tidak dapat lagi memecah makanan yang mengandung purin menjadi 

bentuk asam urat yang larut dalam air. Dengan demikian bila makanan 

kita mengandung banyak purin, maka akan banyak pula asam urat yang 

beredar dalam darah dan jaringan tubuh. Selain masukan makanan 

purin yang berlebihan, juga karena menurunnya pengeluaran asam urat 

misalnya pada keadaan penyakit ginjal, gangguan paratiroid, 

hipovolemik (menurunnya cairan tubuh).

 Hiperuresemia bisa saja tidak ada gejala yang dirasakan atau 

disebut tidak bergejala (asimptomatik). Namun ada juga yang 

mengalami gejala atau keluhan nyeri pada sendi, sendi bengkak, panas 

atau memerah. Yang paling sering terjadi di jempol kaki, selain juga di 

sendi-sendi besar lain (lutut, pergelangan tangan, jempol tangan). Jika 

sampai mengalami batu ginjal, akan dirasakan nyeri pinggang sampai 

nyeri kolik, hematuria (darah di dalam kencing), mual dan muntah.

 Bila keadaan hiperuresemia tidak segera diatasi, dapat terjadi 

komplikasi: gout (peradangan sendi karena penumpukan kristal asam 

urat pada persendian), batu ginjal, gagal ginjal. Selain itu bisa 

mempengaruhi pembuluh darah sehingga menimbulkan penyakit 

kardiovaskuler: hipertensi, penyakit jantung koroner. Bisa juga 

memperburuk risiko stroke iskemik dan meningkatkan demensia.

 Karena itu perlu penanganan segera untuk kondisi 

hiperuresemia dengan obat yang diresepkan dokter dan juga 

mengontrol pola makannya yaitu mengurangi atau bahkan menghindari 

makanan yang tinggi purin, contoh : Bayam, Emping, Nangka, durian, 

Jeroan (hati, usus, ginjal, babat, paru), Otak, Lemak dan kacang-

kacangan serta Seafood (udang, kerang, cumi-cumi). Untuk 

mempermudah dengan singkatan 'BENJOLS'. Jangan lupa menjaga 

hidrasi yaitu asupan cairan untuk badan dengan minum air kira-kira 2 

liter per hari, bahkan lebih (hati-hati untuk lansia dengan gagal ginjal 

dan gagal jantung memang harus dibatasi minumnya).

 Mari sobat lansia hidup lebih sehat dengan bebas dari 

hiperuresemia. Tuhan Yesus memberkati. 

(dr. Ruth Fannie Wijaya)

tetap bersandar kepada Tuhan. “Dari pengalaman hidup kita, kita bisa 

belajar dan mengoreksi diri,” katanya.

 Ditegaskan, belajar berharap bukan hanya pada apa yang kita 

lihat, tetapi belajar dari apa yang Tuhan janjikan dan kita imani di dalam 

Tuhan Yesus Kristus. Maria, seorang perawan yang hidupnya berkenan di 

hadapan Tuhan, telah dipilih untuk mengandung bayi Yesus karena Roh 

Kudus. Walaupun banyak hal yang harus dihadapi, namun Maria tetap 

percaya kepada Allah yang telah memberikan anugerah demikian besar 

dalam hidupnya.

 “Melalui Natal, kelahiran bayi Yesus, kita belajar untuk 

menyesuaikan diri dengan harapan Allah, bukan menuntut Allah agar 

menyesuaikan dengan harapan kita,” kata Pdt Keshia.

 Sementara itu Bpk Andy Suwandi dari Pengurus Komisi Warga 

Senior yang memberikan sambutan mengatakan agar kita tidak salah 

langkah dalam hidup ini. Kita jangan lagi hidup dalam kegelapan, tetapi 

hidup dalam terang Tuhan karena Tuhan sudah datang ke dunia ini. 

Selamat Natal untuk warga senior semuanya! (SS)

Lanjutan halaman 2 :  “Natal Komisi Warga Senior”
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Jawaban TTS dikirim paling lambat  tanggal 20 Januari 2023 ke kantor GKI Coyudan
atau foto TTS yang telah diisi kemudian kirim ke nomor HOTLINE 0821 3393 8642
dan 6 pemenang akan mendapatkan hadiah yang diumumkan di edisi selanjutnya.

Pemenang Teka-Teki Alkitab Edisi 23 - Desember 2022 :

Jawaban TTS Edisi 23 - :Desember 2022

Mendatar : 2. Enam,  4. Bintang, 6. Agustus, 7. Yordan, 8. Maria, 12. Menyelamatkan, 13. Bulu Unta, 15. Herodes, 

                        16. Mesir, 18. Palungan,  20. Simeon.

Menurun : 1. Firman,  3. Manusia,  5. Anak Allah, 9. Betlehem, 10. Yesus Kristus,  11. Adven, 17. Nazaret, 19. Ungu

Edisi 24
(Pengirim: Sujud S. )

Teka-Teki�Silang

Mendatar�:

Menurun�:

3.  “Sebab Aku pergi ke situ untuk ..... tempat bagimu.” (Yohanes 14:2)

5.  Siapa nama murid yang bersama Paulus ditangkap dan dipenjara di Filipi? (Kisah Para Rasul 16:19-21)

6.  Siapakah yang dimaksudkan dengan Imam Besar Agung itu? (Ibrani 4:14)

9.  Memasuki masa Pra-paskah diawali dengan ibadah ...

11.  Di danau mana Tuhan Yesus bertemu dengan Simon dan Andreas (Matius 4:18)

14.  “Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling ....;” (Yohanes 13:34)

15.  Dalam Mazmur 23, Tuhan disebutkan sebagai ....

17.  Pada usia berapa tahun Yesus berada di Bait Allah dan berdiskusi dengan alim ulama? (Lukas 2:42,46)

20.  Siapa nama pengemis yang saat matinya dibawa malaikat ke pangkuan Abraham? (Lukas 16:20-23)

21.  Majelis Jemaat di GKI terdiri dari Pendeta dan ....

22.  Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah .... (Yakobus 2:26)

23.  Siapa nama pemungut cukai yang diajak mengikut Yesus? (Markus 2:14)

1. Bp. Nathanael Gunawan (Ronggowarsito)   2. Ibu Lidya Tedjo (Mangkunegaran)   3. Dwi Hariningsih   4. Christine Haryanto  

5. Robert Sugondo (PWA)   6. Liem Lian Hwa (via Bp. Hadrio)

*Pemenang dapat mengambil kenang-kenangan di Pos Satpam GKI Coyudan  / menghubungi Hotline GKI Coyudan untuk informasi lebih lanjut

1.  “Allah menentang orang yang congkak, 

tetapi mengasihani orang yang ....” 

(Yakobus 4:6)

2.  Kemanakah Roh memimpin Yesus untuk 

dicobai oleh Iblis? (Markus 1:12-13)

4.  “Barangsiapa mencintai nyawanya, ia 

akan kehilangan ....,” (Yohanes 12:25)

5.  Berapa kali orang Mesir menerima tulah 

dari Allah (Keluaran 11:1-10)

7.  Dari sepuluh orang kusta yang 

disembuhkan Tuhan Yesus, hanya satu 

yang kembali, dia adalah orang .... 

 (Lukas 17:11-16)

8.  Pada umur berapa hari Yesus diberi 

nama? (Lukas 2:21)

10.  Siapakah nama ayah dari Yohanes dan 

Yakobus murid Yesus? (Markus 1:19)

12.  Apa nama kitab yang dibaca Tuhan Yesus 

saat di Nazaret, yang membuat Dirinya 

hendak dilemparkan ke tebing? 

 (Lukas 4:17, 29)

13.  “Tunjukkanlah belas kasihan kepada 

mereka yang ragu.....” (Yudas 1:22)

16.  “barangsiapa tidak bersalah dalam 

perkataannya, ia adalah orang ....” 

(Yakobus 3:2)

18.  Tata Gereja disingkat ...

19.  Nama anak Saul yang bersahabat dengan 

Daud. (1 Samuel 20)

21.  Warna liturgi gerejawi saat Ibadah Natal 
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