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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan pola hidup sehat, yaitu pola hidup yang perlu diterapkan 

untuk dapat menikmati anugerah berkat kesehatan. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap siswa mengerti pengajaran Alkitab mengenai pola hidup sehat.  

2. Setiap siswa mempraktekkan pola hidup sehat, sehingga melakukan banyak 

hal untuk kerajaan Allah, keluarga, masyarakat, dan dirinya sendiri. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Pedoman memilih makanan 

2. Pedoman menikmati makanan 

 

Pendalaman 

 

Siswa menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan mengisi 

checklist. 
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akanan kita sangat berhubungan dengan kesehatan kita.  Makanan akan 

menentukan apakah kita sakit atau sehat.  Makanan juga akan menentukan 

apakah kita kurus atau gemuk.  Bahkan makanan akan menentukan apakah 

tubuh kita sering lemas atau berenergi. 

Mayoritas penyakit kronis tidak ditentukan oleh gen kita, tetapi sangat ditentukan oleh 

makanan dan minuman kita.  Artinya kita bisa mengotrol mayoritas sakit penyakit yang 

berpotensi untuk menyerang tubuh kita dengan cara menyeleksi makanan dan minuman 

kita. 

A. Pedoman Memilih Makanan 

1. Memilih Makanan yang Memang Diciptakan Allah untuk Dimakan 

Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan sarana yang dibutuhkan 

oleh manusia termasuk makanan. Makanan yang diciptakan Allah untuk manusia 

sudah disesuaikan dengan keadaan tubuh manusia, sehingga ketika manusia 

memakannya tubuhnya menjadi sehat. 

a. Makanan di Taman Eden 

Ketika manusia diciptakan, Allah menetapkan 

makanan manusia adalah tumbuh-tumbuhan 

yang berbiji dan pohon-pohon yang buahnya 

berbiji (Kejadian 1:29).  Biji-bijian dan buah-

buahan adalah makanan manusia di Taman 

Eden. Inilah makanan utama manusia sebelum 

jatuh dalam dosa, ketika dia masih Taman Eden.  Inilah keadaan yang 

sempurna, yang ideal.   

b. Makanan setelah Manusia Berdosa 

Setelah manusia berdosa, ia harus keluar dari taman Eden.  Tanah yang 

menderita kutuk tidak lagi memberikan hasil yang baik seperti di Taman 

Eden, karenanya Allah memberikan tumbuh-tumbuhan di padang menjadi 

makanan manusia (Kejadian 3:18).  Manusia diberi sayur-sayuran sebagai 

makanannya. 

Jadi buah, sayur, dan biji-bijian adalah makanan yang baik bagi manusia.  

Alkitab mencatat bahwa sebelum peristiwa air bah usia manusia mencapai 
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ratusan tahun, bahkan banyak yang men

5:1-32). 

c. Makanan setelah Air Bah

Ketika air bah melanda bumi, banyak tumbuh

Dibutuhkan waktu bagi tanaman untuk menghasilkan makanan bagi manusia.  

Karenanya Allah memberikan binatang untuk dimakan manusia (Kejadian 9:3)

tetapi Allah melarang manusia memakan darah (Kejadian 9:4)

d. Makanan pada Zaman Musa

Ketika Israel keluar dari Mesir, Allah menguduskan Israel.  Artinya Allah 

menjadikan umat-Nya terpisah atau berbeda dari bangsa

Musa, Allah memberikan aturan tentang

yang boleh dimakan (halal) dan ada yang tidak boleh (haram).  Dari binatang 

yang halal pun tidak semua bagian tubuhnya bisa dimakan, ada bagian tubuh 

yang boleh dimakan (misalnya dada, paha) dan ada yang tidak boleh (misalny

isi perut, kulit, lemak, darah).

e. Makanan pada Masa Perjanjian Baru

Tuhan Yesus menetapkan bahwa yang menajiskan orang bukanlah makanan 

yang masuk ke perut yang akhirnya dibuang ke jamban.  Yang menajiskan 

orang adalah apa yang keluar dari hati melalui p

Rasul Paulus menegaskan bahwa segala yang diciptakan Allah untuk dimakan 

adalah baik, tidak ada yang haram (1

berkata: “Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan 

haram.” (Kisah 10:15)

tetapi kita bisa memilih makanan yang memang betul

tubuh kita. 

f. Makanan yang Baik bagi 

Bagi orang Kristen, tidak berdosa makan babi, tidak masalah makan sate 

kambing, tidak dilarang untuk 
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ratusan tahun, bahkan banyak yang mencapai lebih dari 900 tahun (Kejadian 

Makanan setelah Air Bah 

Ketika air bah melanda bumi, banyak tumbuh-tumbuhan yang mati.  

Dibutuhkan waktu bagi tanaman untuk menghasilkan makanan bagi manusia.  

Karenanya Allah memberikan binatang untuk dimakan manusia (Kejadian 9:3)

larang manusia memakan darah (Kejadian 9:4). 

Makanan pada Zaman Musa 

Ketika Israel keluar dari Mesir, Allah menguduskan Israel.  Artinya Allah 

Nya terpisah atau berbeda dari bangsa-bangsa lain.  Melalui 

Musa, Allah memberikan aturan tentang makanan manusia.  Ada binatang 

yang boleh dimakan (halal) dan ada yang tidak boleh (haram).  Dari binatang 

yang halal pun tidak semua bagian tubuhnya bisa dimakan, ada bagian tubuh 

yang boleh dimakan (misalnya dada, paha) dan ada yang tidak boleh (misalny

isi perut, kulit, lemak, darah).  

Makanan pada Masa Perjanjian Baru 

Tuhan Yesus menetapkan bahwa yang menajiskan orang bukanlah makanan 

yang masuk ke perut yang akhirnya dibuang ke jamban.  Yang menajiskan 

orang adalah apa yang keluar dari hati melalui perkataan (Markus 7:18

Rasul Paulus menegaskan bahwa segala yang diciptakan Allah untuk dimakan 

adalah baik, tidak ada yang haram (1 Timotius 4:4).  Kepada Petrus, 

Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan 

10:15).  Bagi kita sekarang, tidak ada makanan yang haram, 

tetapi kita bisa memilih makanan yang memang betul-betul berguna bagi 

Baik bagi Kesehatan 

Memang betul bahwa semuanya itu halal. 

tidak berdosa memakan daging apapun. 

kita harus menyadari bahwa kalau sesuatu adalah halal 

(bukan sebuah dosa), bukan berarti bahwa hal itu 

selalu berguna bagi kita.  Segala sesuatu halal, tetapi 

tidak semuanya berguna (1 Korintus 6:12).

Bagi orang Kristen, tidak berdosa makan babi, tidak masalah makan sate 

tidak dilarang untuk makan durian. Akan tetapi pertanyaannya: 
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apai lebih dari 900 tahun (Kejadian 

tumbuhan yang mati.  

Dibutuhkan waktu bagi tanaman untuk menghasilkan makanan bagi manusia.  

Karenanya Allah memberikan binatang untuk dimakan manusia (Kejadian 9:3), 

 

Ketika Israel keluar dari Mesir, Allah menguduskan Israel.  Artinya Allah 

bangsa lain.  Melalui 

makanan manusia.  Ada binatang 

yang boleh dimakan (halal) dan ada yang tidak boleh (haram).  Dari binatang 

yang halal pun tidak semua bagian tubuhnya bisa dimakan, ada bagian tubuh 

yang boleh dimakan (misalnya dada, paha) dan ada yang tidak boleh (misalnya 

Tuhan Yesus menetapkan bahwa yang menajiskan orang bukanlah makanan 

yang masuk ke perut yang akhirnya dibuang ke jamban.  Yang menajiskan 

erkataan (Markus 7:18-23). 

Rasul Paulus menegaskan bahwa segala yang diciptakan Allah untuk dimakan 

Kepada Petrus, Tuhan 

Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan 

Bagi kita sekarang, tidak ada makanan yang haram, 

betul berguna bagi 

Memang betul bahwa semuanya itu halal.  Jadi kita 

tidak berdosa memakan daging apapun.  Akan tetapi 

kita harus menyadari bahwa kalau sesuatu adalah halal 

(bukan sebuah dosa), bukan berarti bahwa hal itu 

Segala sesuatu halal, tetapi 

12). 

Bagi orang Kristen, tidak berdosa makan babi, tidak masalah makan sate 

makan durian. Akan tetapi pertanyaannya: 
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Apakah itu berguna bagi kesehatan kita?  Kalau kita sudah mengerti bahwa 

makanan tertentu tidak berguna, kita tidak akan membiarkan diri kita 

diperhamba oleh makanan-makanan yang bisa merusak kesehatan kita.   

Ilmu kedokteran saat ini banyak membuktikan bahwa apa yang ditulis dalam 

Perjanjian Lama tentang makanan yang tidak boleh dimakan adalah benar. 

Binatang yang dikatakan “halal” adalah sehat untuk dimakan, dan yang 

dikatakan “haram” adalah tidak sehat untuk dimakan.  Demikian juga bagian 

tubuh binatang yang tidak boleh dimakan (isi perut, kulit, lemak, darah) 

adalah tidak sehat jika dimakan. 

Sekalipun segala sesuatu halal, kita bisa memilih makanan yang betul-betul 

sehat jika dimakan, dan menghidari makanan yang tidak sehat jika dimakan. 

2. Memilih Makanan yang Tidak Banyak Diubah-ubah 

Kita harus memahami bahwa sekalipun sesuatu memang diciptakan Tuhan baik 

untuk dimakan, tetapi seringkali diolah dan diubah oleh manusia dengan cara yang 

sedemikian rupa, sehingga apa yang tadinya baik menjadi tidak baik.  Manusia 

menyangka dengan mengolah makanan tersebut membuat makanan jadi lebih 

enak, lebih gurih, lebih awet tetapi seringkali itu semua justru menuju maut.  

Makanan diolah, digiling dengan mesin, dipanaskan dengan panas tinggi sehingga 

semua vitamin dan mineral habis.  Apalagi dalam budaya kita yang konsumtif, kita 

sering menambahkan bahan-bahan kimia tambahan dan mengolah makanan.  

Makanan yang terlalu banyak diubah-ubah atau ditambah bahan-bahan yang bukan 

makanan bisa menjadi makanan yang tidak baik bagi kesehatan.  Ada makanan 

dengan penambahan pengawet, pewarna, pemanis, penyedap, perisa, pengental.  

Bahan-bahan tambahan ini jika terlalu banyak ditambahkan tidak baik bagi 

kesehatan. 

3. Memilih Makanan yang Sesuai Keadaan Tubuh Kita 

Kondisi setiap orang berbeda, dan respon tubuh setiap orang terhadap suatu 

makanan juga berbeda-beda.  Ada orang yang sejak lahir memiliki bakat diabetes.  

Orang yang demikian sedini mungkin harus membatasi diri mengkonsumsi 

makanan yang mengandung banyak gula.  Ada juga orang-orang yang alergi 

terhadap bahan makanan tertentu, misalnya ikan laut.  Ia harus menghindari 

makanan yang mengandung ikan laut agar tubuhnya tetap sehat.   
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4. Memilih Makanan yang Tidak Menyebabkan Keterikatan 

Ada makanan atau bahan-bahan yang membuat kita terikat atau kecanduan kalau 

kita menggunakannya.  Ada yang ikatannya ringan dan ada yang ikatannya kuat, 

contoh: gula, teh, kopi, alkohol, rokok, obat-obatan terlarang, narkotika. 

Michael Moss, dalam buku “Salt Sugar Fat”, menyingkapkan bagaimana industri 

makanan secara sengaja dan secara ilmiah mendesain makanan yang sangat tinggi 

kadar gulanya, sangat enak, dan melalui proses yang banyak untuk membuat kita 

kecanduan makanan tersebut.  Penelitian otak menunjukkan bahwa makanan-

makanan ini akan merangsang bagian-bagian otak yang sama seperti kalau 

seseorang kecanduan heroin dan merangsang rasa lapar serta craving (keinginan/ 

idaman).  

Inilah yang membuat kebanyakan orang jadi kecanduan: pada mulanya sedikit, 

tetapi semakin dimakan, semakin mau lebih lagi, dan akhirnya kita diperbudak 

dengan kecanduan makanan-makanan tersebut.  Bahkan gula bisa lebih mencandu 

dibandingkan kokain.  

Memang ini sangat menguntungkan bagi industri makanan, akan tetapi kalau kita 

membiarkan diri kita diperbudak oleh kecanduan makanan dan minuman seperti 

ini, maka tanpa sadar kita memenuhi tubuh kita dengan berbagai macam risiko 

sakit penyakit. 

5. Memilih Makanan dengan Gizi Seimbang 

Tubuh kita membutuhkan pemenuhan gizi secara seimbang.  Makanan yang 

terlalu banyak gula atau lemak bisa memicu terjadinya penyakit.  Sebaliknya 

kebutuhan tubuh yang tidak terpenuhi (misalnya kurang minum), juga bisa 

mempengaruhi kesehatan. 

B. Pedoman Menikmati Makanan 

1. Menikmati Makanan Secukupnya 

Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, 
datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada 
hari ini makanan kami yang secukupnya. (Matius 6:9). 

Sekalipun sebuah makanan itu baik, tapi kalau berlebihan, maka tetap saja tidak 

baik. Apalagi makan makanan yang tidak baik dan berlebihan, ini sangat 

berbahaya.  Jangan makan terlalu banyak (Amsal 23:2-3;  Amsal 25:16).  Makanan 

apapun kalau terlalu banyak justru akan membuat tubuh kita menjadi sakit. 
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2. Menikmati Makanan Dengan Ucapan Syukur 

Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatupun tidak ada yang haram, jika 
diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh 
doa. (1 Timotius 4:4). 

Mengucap syukurlah dan berkatilah makanan yang akan kita makan.  Karena 

mengucap syukur akan menyenangkan hati Tuhan.  Ada kuasa dalam perkataan 

kita, karena itu kita juga perlu memberkati makanan yang kita makan. 

3. Memiliki Jadwal Makan yang Teratur 

Kalau jam makan kita tidak teratur maka pencernaan kita akan mudah sakit.  

Tubuh kita juga akan terasa lelah karena pencernaan kita tidak diberi waktu untuk 

istirahat. 

4. Jangan Mengikuti Nafsu Makan ketika Stres 

Ketika seseorang sedang stres nafsu makan biasanya menjadi lebih kuat dari 

biasanya, atau sebaliknya, tidak ada nafsu makan.  Kalau kita makan sesuai nafsu 

makan pada waktu stres, maka tubuh kita menjadi tidak sehat, karena jumlah yang 

kita makan bukan porsi yang wajar. 

 

Marilah kita membangun pola makan yang baik, sehingga kita memiliki tubuh sehat yang 

sangat bermanfaat bagi hidup kita. 

 


