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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. Olah raga cukup 

2. Tidur cukup 

3. Tergabung dalam komunitas hidup sehat 

 

Pendalaman 

 

Siswa menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan mengisi 

checklist. 
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ita sudah belajar bagaimana memilih makanan supaya kita bisa mengalami 

transformasi kesehatan.  Memang betul bahwa makanan sangat berhubungan dan 

bahkan sangat menentukan tingkat kesehatan kita.  Akan tetapi kita juga harus 

menyadari bahwa adalah hal-hal lain yang juga menentukan kesehatan kita. Kalau kita 

hanya memperhatikan makanan kita saja, maka dampaknya terbatas sekali.  Akan tetapi 

kalau kita bisa mengembangkan gaya hidup sehat secara menyeluruh, maka kita akan 

menikmati transformasi kesehatan yang luarbiasa. 

Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu 
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan 
kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12:1 

Firman Tuhan memerintahkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai 

persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah.  Artinya kita harus 

mengelola, merawat, dan menjaga tubuh kita sedemikian rupa sehingga tubuh kita dalam 

kondisi yang terbaik dan kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan 

yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah.  Inilah ibadah kita yang sejati: Menjaga 

kekudusan tubuh kita dan menjaga kegunaan tubuh kita untuk melayani Tuhan. 

Menjaga kesehatan tubuh adalah ibadah yang sejati.  Mengapa? Sebab tubuh kita bukan 

milik kita, tubuh kita adalah milik Tuhan, bahkan Bait Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus 

merawat sebaik mungkin. Mengembangkan gaya hidup sehat itu adalah ibadah dan 

pertanggungjawaban kita kepada Tuhan.  

Memang yang terpenting adalah roh (itu esensi kita yang sesungguhnya), tetapi selama kita 

hidup di dunia ini, tubuh kita juga penting dan harus kita persembahkan dalam keadaan 

yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah.  Menjaga tubuh kita seperti inilah 

ibadah kita yang sejati.  Selama kita hidup di dunia ini, roh kita tinggal di dalam tubuh kita, 

bahkan Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita. Itu sebabnya kita perlu merawat kesehatan 

tubuh dan mengembangkan kebugaran tubuh. 

Jangan sampai kita berpikir bahwa yang penting roh, sedangkan tubuh tidak penting.  Ini 

adalah pemikiran yang salah.  Kalau tubuh kita sakit, kita tidak bisa memakai tubuh kita 

untuk melayani Tuhan, tidak bisa pergi ke gereja dan beribadah, sulit berkonsentrasi saat 

berdoa, dan sangat terbatas dalam pujian penyembahan. 

Jadi mulai hari ini mari kita luruskan semua pikiran yang salah: Kita mengembangkan gaya 

hidup sehat dengan hal-hal berikut ini. 

K 
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A. Olah Raga Cukup 

1. Olah Raga itu Perlu bagi Tubuh Kita  

Mungkin sebagian kita berpikir bahwa olah raga tidak penting, yang penting 

berdoa. Alasannya adalah Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4:8  “Latihan badani 

terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung 

janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.”  Kalau kita 

membaca ayat ini dengan serampangan, maka kita bisa salah mengartikan ayat ini 

bahwa yang penting adalah ibadah (aktivitas rohani), sedangkan latihan badani 

(olah raga) tidak penting.  

Ayat ini tidak berkata demikian.  Ayat ini berkata, “Latihan badani terbatas 

gunanya.” Artinya ada gunanya, tetapi terbatas selama kita hidup di dunia ini saja. 

Ibadah memang jauh lebih penting, sebab mengandung janji untuk hidup sekarang 

ini maupun hidup yang akan datang.  Akan tetapi selama kita hidup di dunia ini, 

kita perlu berolah raga, agar tubuh kita segar dan bugar.  Sekalipun terbatas 

gunanya, olah raga tetap penting. 

Seumpama harta: harta di dunia terbatas gunanya, harta surgawi itulah yang paling 

utama.  Fokus utama kita haruslah mengumpulkan harta surgawi lebih 

dibandingkan harta duniawi.  Akan tetapi selama kita hidup di dunia, tetap saja kita 

butuh harta duniawi.  Harta dunia diperlukan untuk membayar bensin yang jadi 

bahan bakar kendaraan yang mengantarkan kita ke gereja; untuk membeli 

berbagai macam perlengkapan alat musik dan sound system untuk ibadah.  Jadi 

harta duniawi tetap kita perlukan selama kita hidup di dunia, tetapi suatu saat kita 

meninggalkan dunia ini, maka harta surgawilah yang paling utama.  Demikian juga 

olah raga kita butuhkan untuk memelihara kesehatan  tubuh jasmani kita selagi 

hidup di dunia. 

2. Tubuh Kita Perlu Bergerak 

Supaya tubuh kita senantiasa dalam kondisi prima, maka yang pertama kita perlu 

menjaga kesehatan kita, tetapi kita juga perlu untuk berolah raga.  Berolah raga 

minimal tiga kali seminggu.  Kita harus mengerti bahwa tubuh kita didesain supaya 

bergerak.  Itu sebabnya kalau tubuh kita tidak cukup bergerak, maka kondisinya 

akan menurun.  Sebaliknya kalau tubuh kita cukup berolah raga, maka tubuh kita 

akan segar dan sehat. 

Dalam Alkitab, memang orang tidak disebutkan olah raga secara khusus, sebab 

gaya hidup orang pada zaman itu mengharuskan mereka untuk senantiasa berolah 

raga. Pada zaman itu belum ada mobil, motor, kereta api, pesawat; sehingga  
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orang harus berjalan kaki tiap hari.  Yesus juga berjalan kaki dari desa ke desa dan 

dari kota ke kota.  Itu sebabnya badan-Nya sangat bugar. Pada zaman sekarang 

semuanya serba otomatis, dibantu oleh mesin dan teknologi.  Kalau kita mau 

pergi ke gereja, maka kita tinggal pakai mobil atau motor kita.  Kalau kita mau 

bicara dengan seseorang, kita tidak perlu menemui dia, cukup dengan HP untuk 

berkomunikasi.  Semua serba dimudahkan dan serba tersedia.  

Itu sebabnya banyak orang yang sangat sedikit bergerak: seharian di depan layar 

komputer, di ruangan ber-AC.  Ini yang menyebabkan berbagai macam masalah 

muncul: masalah tulang belakang, masalah kegemukan, kencing manis, jantung, 

kolestrol, dst.  Bahkan anak-anak pun sudah mulai diserang dengan gaya hidup 

yang seperti ini dikarenakan gadget, tablet, HP, komputer.  Tadinya anak-anak 

banyak bergerak, tetapi sekarang anak-anak jadi sedikit bergerak. Ini yang 

mengakibatkan berbagai macam masalah kesehatan mulai muncul lebih dini lagi.  

3. Kita Perlu Berolah Raga Teratur  

Tubuh kita didesain oleh Tuhan untuk banyak bergerak.  Itu sebabnya kita perlu 

mengambil komitmen untuk berolah raga secara teratur, minimal tiga kali 

seminggu. 

Olah raga apa yang terbaik bagi kita?  Olah raga yang terbaik adalah olah raga yang 

kita lakukan secara konsisten.  Kita bisa berjalan kaki, berlari, berenang, bermain 

bulu tangkis, tenis, basket, dst.  Dengan berolah raga, bergerak, berkeringat, kita 

akan merasakan bagaimana manfaat olah raga yang luar biasa terhadap stamina 

tubuh anda, dan kemudian pengaruhnya terhadap berbagai aspek hidup kita. 

B. Tidur Cukup 

1. Bahaya Kurang Tidur 

Secara fisiologi, tidur yang kurang atau mengalami gangguan, sangat 

membahayakan.  Bisa mengakibatkan pengentalan darah, alirah darah tidak lancar, 

ada penyumbatan di arteri, kolesterol yang tinggi, cepat mengalami penuaan baik 

kulit, jantung maupun sel otak kita.  Peneliti dari universitas Chicago menemukan 

bahwa kurang tidur bisa membuat kita tua sebelum waktunya.  Penelitian  

dilakukan kepada sebelas anak muda yang berusia 18-27 tahun, mereka dibatasi 

tidurnya hanya empat jam dalam waktu enam malam berturut-turut.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa anak-anak muda ini mengalami perubahan 

metabolisme dan hormonal yang persis sama seperti orang-orang yang berusia 60 
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tahun (bukan secara fisik luar, tetapi secara metabolisme, hormonal dan fungsi 

yang ada di dalam tubuhnya). 

Umur yang kita perhatikan bukan hanya umur kronologis, tetapi juga umur 

biologis.  Umur kronologis adalah umur dihitung dari tanggal lahir kita, sedangkan 

umur biologis adalah bagaimana keadaan sel kita.  Secara biologis, umur manusia 

adalah setua pembuluh darah arterinya. Anak-anak muda tersebut umur 

kronologisnya 18-27 tahun, tetapi umur biologisnya 60 tahun.  Namun ada juga 

orang yang umur kronologisnya 50 tahun, tetapi umur biologisnya baru 35 tahun.  

Kuncinya adalah tidur 7-8 jam yang berkualitas. 

2. Pengaruh Tidur terhadap Hal Rohani 

Urusan tidur sangat berpengaruh terhadap urusan rohani.  Kalau kita kurang tidur, 

maka kita lebih mudah marah, uring-uringan, emosional, dan gelisah.  Sebaliknya, 

kalau tidur kita cukup, maka mood hati kita lebih baik, sepanjang hari kita bisa 

lebih sabar, hati kita lebih penuh dengan sukacita dan damai sejahtera.  

Jadi, kesabaran, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri kita lebih baik ketika 

kita tidur cukup, dan berkurang ketika tidur kita berkurang. 

Tidur adalah salah satu bentuk di mana kita merawat tubuh kita, yang adalah Bait 

Roh Kudus.  Itu sebabnya ketika kita tidur cukup, sebenarnya itu juga salah satu 

bentuk ibadah kita kepada Tuhan.  Itu sebabnya Tuhan akan memberkati tubuh 

kita kalau kita tidur cukup, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh yang 

lebih baik. 

3. Dampak Positif dari Tidur yang Cukup 

Tidur akan melipatgandakan dampak makanan pada kesehatan kita.  Kalau tidur 

kita baik, maka dampak makanan yang kita makan bisa berlipat ganda positif pada 

kesehatan kita.  Sebaliknya, kalau tidak kita jelek, maka dampak makanan bisa 

berlipat ganda negatif pada kesehatan kita. 

Tidur akan memulihkan pikiran yang tadinya sulit berkonsentrasi, sering lupa, dan 

sukar berpikir jernih, menjadi pikiran yang jernih, fokus dan punya memori yang 

baik.  Tidur mengubah tubuh yang sakit-sakitan menjadi sehat dan bugar.  Tidur 

membuat tubuh yang lemas dan tidak bertenaga menjadi tubuh yang kuat dan 

punya stamina tinggi.  Tidur mengubah mood yang jelek menjadi mood hati yang 

baik.  Tidur membantu kita mengontrol berat badan kita.  
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4. Waktu Tidur yang Terbaik 

Waktu tidur kita menentukan kualitas tidur kita.  Lebih bagus tidur sebelum jam 

12 malam, makin banyak jam tidur sebelum jam 12 malam makin baik untuk 

kesehatan kita.  Jam tidur terbaik dimulai sekitar jam 9 sampai jam 10 malam.  

Benyamin Franklin berkata: Tidurlah lebih awal dan bangunlah lebih awal,  

membuat manusia bahagia, sehat, kaya dan bijak. 

Tubuh memiliki ritme metabolisme. Pada saat tidur, sebenarnya tubuh sedang 

membuang racun (detoksin), dengan jadwal sebagai berikut: 

• Pukul 21.00 – 23.00 malam hari terjadi proses detoksin di bagian sistem 

antibodi (kelenjar getah bening).  Selama durasi waktu ini, kita harus dalam 

suasana tenang atau mendengarkan musik.  Jangan sibuk bekerja di waktu-

waktu ini. 

• Pukul 23.00 – 01.00 dini hari terjadi proses detoksin di bagian hati yang 

berlangsung dalam kondisi tidur pulas. 

• Pukul 01.00 – 03.00 dini hari terjadi proses detoksin di bagian empedu, juga 

berlangsung dalam kondisi tidur. 

• Pukul 03.00 – 05.00 dini hari terjadi detoksin di bagian paru-paru, mungkin 

akan terjadi batuk selama durasi waktu ini karena proses pembersihan 

(detoksin) telah mencapai saluran pernafasan, maka tidak perlu minum obat 

batuk agar tidak merintangi proses pembuangan kotoran. 

• Pukul 05.00 – 07.00 pagi terjadi detoksin di bagian usus besar, harus buang air, 

jangan ditahan-tahan.  

• Pukul 07.00 – 09.00 pagi waktu penyerapan gizi makanan bagi usus kecil, jadi 

harus makan pagi (sarapan).  Bagi orang yang sakit sebaiknya makan lebih pagi 

yaitu sebelum pukul 06.30. makan pagi sebelum pukul 07.30 sangat baik untuk 

kesehatan 

C. Tergabung dalam Komunitas Hidup Sehat 

1. Pentingnya Berjuang Bersama-sama 

Banyak orang yang gagal kalau berjuang sendiri untuk berolah raga, tetapi berhasil 

ketika olah raga itu menjadi aktivitas bersama (ada hubungan, ada kebersamaan, 

ada kekompakan, dst.).  Banyak orang yang tidak bersemangat kalau makan sehat 

sendiri, tetapi ketika itu adalah sebuah komitmen bersama sebuah kelompok, 

maka yang tadinya tidak semangat menjadi semangat. 

Janganlah kamu sesat: Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. (1 Korintus 
15:33) 
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Orang baik dengan pergaulan yang buruk akan menjadi buruk.  Kalau kita tidak 

mempunyai lingkungan atau komunitas dengan orang-orang yang juga 

bersemangat untuk hidup sehat, maka mungkin kita hanya akan bersemangat 

untuk sehat selama jangka waktu pendek saja, tetapi setelah itu kehilangan 

semangat dan kembali pada pola hidup lama yang tidak sehat. 

Kelompok sel adalah komunitas bersama untuk bertumbuh dan bermultiplikasi 

secara rohani.  Kelompok sel juga menjadi lingkungan yang sehat bagi kita ketika 

kita sama-sama melakukan Firman Tuhan di dalam kelompok sel.  Kalau kita 

punya kelompok sel yang bersemangat untuk hidup sehat, maka ini akan menjadi 

kekuatan ekstra bagi kita untuk sukses membangun gaya hidup sehat.  Karena itu 

kita perlu membangun kelompok sel kita menjadi kelompok sel yang mempunyai 

gaya hidup sehat.  Bila orang-orang yang ada dalam kelompok sel kita punya pola 

makan yang sehat, aktif berolah raga tiga kali seminggu, maka yang sakit-sakitan 

akan mengalami transformasi luarbiasa menjadi sehat dan bugar. 

Berdua lebih baik dari pada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam 
jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi 
wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya! 
(Pengkhotbah 4:9-10) 

Kalau kita tidak mempunyai kelompok sel yang mengutamakan gaya hidup sehat, 

dan kita berusaha membangun gaya hidup sehat sendiri, maka ketika kita mulai 

kendur dan kembali pada pola hidup kita yang lama, kita menjadi orang yang 

celaka, sebab kita tidak mempunyai orang lain untuk mengangkat, mengingatkan, 

mendorong kita kembali. 

2. Pentingnya Keterbukaan dalam Kelompok 

Kalau kita senantiasa berpura-pura bahwa semuanya baik, dan kita tidak mau 

menceritakan pergumulan yang kita alami dalam membangun gaya hidup sehat, 

maka kita akan menjadi terisolasi dan kesepian.  Inilah yang akan membuat kita 

lemah dan jatuh.  Tapi ketika kita bersedia membuka diri kita dan menceritakan 

pergumulan kita (susahnya mengubah pola makan kita, tantangan yang kita hadapi 

untuk berolah raga, kesulitan untuk tidur tepat waktu, dst.), saat itulah teman-

teman kelompok sel akan menguatkan kita, mendorong kita, mendoakan kita, dan 

menyemangati kita untuk terus berjuang sampai akhirnya kita berhasil.  

Demikian juga kalau ada teman kelompok sel kita yang bergumul dalam area 

kesehatan yang berbeda, kita juga bisa mendukung mereka, kita bisa menguatkan 

dan menyemangati mereka, bahkan kita bisa saling mendoakan. Saat itulah kuasa 

Allah akan dilepaskan, belenggu-belenggu dipatahkan, dan kita akan berhasil 

mengalami transformasi kesehatan yang luarbiasa.  


