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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan cara pandang 

Alkitabiah tentang tubuh. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap siswa mengerti kehendak Allah atas kesehatan umat-Nya 

2. Setiap siswa mengalami berkat-berkat kesehatan dengan menerapkan cara 

pandang Alkitabiah tentang tubuh. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Pentingnya tubuh yang sehat 

2. Akibat jika tubuh kita sakit 

3. Pandangan Alkitab tentang tubuh 

 

Pendalaman 

 

Siswa menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan mengisi 

checklist. 
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esehatan dan kesembuhan adalah kehendak Tuhan bagi kita semua.  Tuhan tidak 

menghendaki setiap orang percaya mengalami sakit.  Sesuai dengan karakter 

nama-Nya “Jehovah Rapha”, maka Allah menghendaki setiap orang percaya 

mengalami kesehatan dan kesembuhan sama seperti jiwa kita sehat.  Seringkali kita hanya 

memikirkan hal-hal yang rohani saja, tetapi sebetulnya Tuhan juga memerintahkan kita 

memikirkan kesehatan tubuh kita. 

Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, 
sama seperti jiwamu baik-baik saja. (3 Yohanes 1:2) 

Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara 
sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. (1 Tesalonika 5:23)   

Manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh.  Maka usaha kita, orang percaya untuk menikmati 

berkat kesehatan dan kesembuhan harus meliputi ketiga hal tersebut.  Di dalam Alkitab 

dituliskan bahwa Tuhan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan 

besar-Nya, dan makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia (Lukas 2:52).  Artinya Tuhan Yesus 

bertumbuh secara jasmani dan mental.  Ia juga bertumbuh secara rohani dan jasmani.   

A. Pentingnya Tubuh yang Sehat 

1. Tubuh yang Sehat Berpengaruh pada Kerohanian  

Kalau tubuh kita sehat, maka kita bisa lebih fokus dalam doa, pujian, 

penyembahan dan Firman, sehingga kita bisa membangun hubungan yang lebih 

dalam dengan Tuhan dan mengalami pertumbuhan rohani yang lebih baik. Kita 

bisa lebih konsisten ke gereja, lebih giat melayani Tuhan, dan berbuah banyak bagi 

Kerajaan Allah. 

2. Tubuh yang Sehat Berpengaruh pada Diri Sendiri dan Orang Lain 

Kalau tubuh kita sehat, maka emosi kita lebih stabil, mood perasaan hati kita lebih 

baik, dan hidup kita lebih berbahagia.  Kalau tubuh kita sehat, maka penampilan 

kita akan lebih baik, tidur kita lebih nyenyak, dan usia kita lebih panjang. 

Kalau tubuh kita sehat, kita tidak banyak merepotkan anggota keluarga keluarga 

lainnya, sehingga hubungan keluarga akan berjalan lebih baik. 

3. Tubuh yang Sehat Berpengaruh pada Kesuksesan  

Kalau tubuh kita sehat, maka kita bisa lebih maksimal dalam bekerja, konsentrasi 

kita lebih baik, produktivitas kita meningkat, dan kita lebih sukses.  Dengan tubuh 
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yang sehat, maka kita tidak perlu mengeluarkan berbagai macam biaya untuk 

pengobatan tubuh kita sehingga kondisi keuangan kita lebih baik. 

Sekalipun seseorang memiliki banyak uang, namun ketika sakit ia tidak bisa 

menikmati hidup dengan uangnya.  Orang yang sakit makanannya terbatas, 

aktivitasnya juga terbatas.  Kesehatan adalah anugerah yang patut disyukuri, 

karena dengan kesehatan kita bisa menikmati hidup ini. 

B. Akibat jika Tubuh Kita Sakit  

Kita perlu menjaga kesehatan, karena jika tubuh kita sakit, hal-hal berikut ini akan 

terjadi pada kita. 

1. Tidak Bisa Menikmati Anugerah Allah  

Sekalipun seseorang memiliki banyak uang, namun ketika sakit ia tidak bisa 

menikmati hidup dengan uangnya.  Orang yang sakit makanannya terbatas, 

aktivitasnya juga terbatas.  Kesehatan adalah anugerah yang patut disyukuri, 

karena dengan kesehatan kita bisa menikmati hidup ini. 

2. Mendatangkan Penderitaan bagi Diri Sendiri dan Orang Lain  

Ketika seseorang sakit, ia akan menderita.  Namun bukan hanya ia yang 

menderita, keluarganya dan orang-orang di sekitarnya juga turut menderita.  

Mereka akan kehilangan waktu, tenaga, dan keuangan karena orang yang sakit itu.  

Dengan tubuh kita yang sehat, kita tidak perlu menambah persoalan bagi orang-

orang di sekitar kita. 

3. Tidak Bisa Memuliakan Allah 

Firman Tuhan memerintahkan kita untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita 

(1 Korintus 6:19-20).  Kalau kita sakit-sakitan, maka kita tidak bisa memuliakan 

Tuhan dengan memberitakan kesaksian bahwa Allah adalah Allah yang memberi 

kesehatan. 

4. Tidak Bisa Melakukan Banyak Hal 

Kalau kita sakit, maka kita tidak bisa bekerja dengan baik sehingga keuangan kita 

akan kacau dan keluarga kita ikut menderita.  Kalau kita sakit, maka kita tidak bisa 

melayani dengan baik sehingga rencana Tuhan sulit tercapai dalam kehidupan kita. 
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C. Pandangan Alkitab tentang Tubuh 

Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, 
tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut 
dan perut untuk makanan: tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah 
untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. 

Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh 
Kudus yang kamu peroleh dari Allah – dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?20Sebab 
kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan 
tubuhmu! 

1. Tubuh Kita Adalah Milik Tuhan 

Tuhanlah yang menciptakan tubuh kita, dan Tuhan punya tujuan yang mulia untuk 

tubuh kita.  Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa tubuh itu tidak penting, apalagi 

jahat.  Sebagian orang Kristen berpikir bahwa yang penting hanyalah roh dan jiwa 

saja, sedangkan tubuh tidak penting.  

Tubuh itu penting!  Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus tubuh kita, 

untuk memberikan kesembuhan, bahkan kesehatan kepada kita.  Tubuh kita telah 

dibeli dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus.  Itu sebabnya kita harus menyadari dan 

mendeklarasikan bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan. 

Tuhan adalah pemilik tubuh kita, sedangkan kita adalah pengelolanya.  Tubuh kita 

ini hanya dipinjamkan saja oleh Tuhan kepada kita selama kita hidup di dunia ini.  

Itu sebabnya, sebagai pengelola, maka kita harus menggunakan tubuh kita dengan 

cara yang bertanggung jawab. 

2. Tubuh Kita Adalah Bait Roh Kudus  

Kalau kita menyadari bahwa tubuh kita adalah Bait Roh Kudus, tentunya kita tidak 

akan memasukkan junk food (makanan sampah) dan makanan yang tidak sehat ke 

dalam tubuh kita, kita akan memberi istirahat yang cukup terhadap tubuh kita, 

kita tidak mengijinkan stres berlebihan dan berkepanjangan merusak tubuh kita, 

dan kita tidak akan memaksa tubuh kita di luar batas kemampuannya.  

Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kita pasti akan menjaga kekudusan 

tubuh kita ini, kita pasti akan menghormati Tuhan dengan cara merawat tubuh 

kita dengan baik, kita pasti akan memakai tubuh kita ini sesuai dengan maksud dan 

tujuan Tuhan, kita pasti akan menyelidiki prinsip-prinsip kesehatan Alkitabiah dan 

mengelola tubuh kita sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Firman 

Tuhan. 
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3. Tubuh Kita Sangat Mahal Harganya 

Betapa mahal harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus untuk menebus tubuh kita!  

Tuhan Yesus tidak menebus kita dengan emas dan perak.  Ia harus menyerahkan 

diri-Nya sendiri untuk menebus kita.  Ia mengorbankan tubuh dan darah-Nya, 

rela  menderita bahkan sampai mati di kayu salib, demi menebus kita. Artinya, di 

mata Tuhan, tubuh kita sangat berharga, tubuh kita sangat mahal harganya. 

Karena Ia menebus tubuh kita dengan harga yang sangat mahal, maka Ia mau agar 

tubuh kita itu diperlakukan dengan baik, dirawat dengan benar, digunakan dengan 

optimal, sesuai denan maksud dan tujuan Tuhan.  

Coba bayangkan perasaan Tuhan ketika meminjamkan tubuh yang berharga 

tersebut kepada kita, tetapi kita tidak merawatnya dengan baik, bahkan 

mempergubakannya dengan kasar dan merusaknya.  Tentunya ini mendukakan 

hati Tuhan, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan bisa saja Tuhan minta tubuh 

tersebut dikembalikan. 

Tubuh kita sangat berharga bagi Tuhan, itu sebabnya kita harus merawat dengan 

benar, mengisi dengan makanan yang sehat, dan menggunakan tubuh kita sesuai 

dengan maksud dan tujuan Tuhan. 

4. Kita Harus Memuliakan Allah dengan Tubuh Kita  

a. Gunakan tubuh untuk berdoa, memuji, menyembah dan beribadah pada 

Tuhan 

Setiap pagi saat bangun, gunakan tubuh terlebih dahulu untuk bersujud dalam 

doa, pujian dan penyembahan.  Setiap minggu gunakan tubuh untuk ke gereja, 

beribadah dan memuliakan Tuhan.  Banyak orang Kristen tanpa sadar 

mendukakan Tuhan dengan tubuhnya, karena tubuhnya begitu sibuk 

melakukan berbagai macam hal lain, tapi bukan untuk memuliakan Tuhan. 

b. Gunakan tubuh untuk melayani Tuhan, bersaksi, dan menyelamatkan jiwa 

Tangan dan kaki kita ini harus berguna untuk memajukan gereja Tuhan, 

melayani Tuhan dan memperluas Kerajaan Allah.  Mata kita ini harus berguna 

untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang dengan cara yang sama seperti Tuhan 

Yesus memandang jiwa-jiwa tersebut.  Mulut kita ini harus berguna untuk 

bersaksi dan menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Yesus. 
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c. Gunakan tubuh secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan 

ketetapan Tuhan 

Sebagian orang Kristen hanya menekankan kesembuhan ilahi, tapi mereka 

tidak mengerti tentang kesehatan ilahi.  Itu sebabnya banyak orang Kristen 

makan makanan sembarangan.  Yang punya pola pikir salah seperti ini 

biasanya memang terlihat baik-baik saja untuk jangka pendek, tetapi untuk 

jangka panjang ia pasti menyesal ketika tubuhnya menjadi sarang sakit 

penyakit.  Kalau kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan 

segala perintah dan ketetapan Tuhan tentang hidup sehat, maka jangan heran 

kalau tubuh kita jadi sarang sakit penyakit. 

Firman-Nya: "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan 
melakukan apa yang benar di mata-Nya, dan memasang telingamu kepada perintah-
perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka Aku tidak akan 
menimpakan kepadamu penyakit manapun, yang telah Kutimpakan kepada orang 
Mesir; sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau.” (Keluaran 15:26) 

 


