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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan pola pikir sehat, bahwasanya pola pikir berpengaruh 

terhadap kesehatan seseorang, karenanya perlu ada filter terhadap informasi yang 

salah. 

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap siswa mengerti bahwa pikiran menentukan keinginan dan tindakan.  

2. Setiap siswa belajar menyaring informasi yang diterimanya sehingga memiliki 

pola pikir yang benar tentang kesehatan. 

3. Setiap siswa mengalami perubahan pola pikir yang pada akhirnya menghasilkan 

transformasi kesehatan. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi  

 

Materi Pelajaran 

 

1. Pikiran menentukan keinginan 

2. Pikiran menentukan tindakan 

3. Memfokuskan pikiran pada kebenaran 

 

Pendalaman 

 

Siswa menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan mengisi 

checklist. 
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ikiran sangat menentukan kesehatan. Salah satu yang penting untuk mengalami 

transformasi kesehatan adalah mengembangkan pola pikir sehat.  Kalau pikiran 

kita selalu memikirkan yang menguatirkan, bahaya, hal-hal yang menakutkan dan 

hal-hal yang negatif maka pikiran kita itu akan membuat kita sakit.   Kalau hati kita selalu 

menyimpan kepahitan, sakit hati, dendam, patah hati maka hati kita itu juga bisa membuat 

kita sakit (Amsal 17:22; Amsal 4:23).   

Waktu kita memikirkan hal-hal yang negatif atau menyimpan hal-hal yang tidak baik dalam 

hati kita, itu akan membuat tubuh kita mengeluarkan zat yang merusak tubuh kita (Efesus 

4:26).  Ada hasil penelitian yang menyatakan, bahwa kalau kita marah selama lima menit 

maka daya tahan tubuh kita akan terganggu selama enam jam.  Daya tahan tubuh itu sangat 

penting dan menentukan kita sehat atau tidak.  Kalau daya tahan tubuh kita baik, ada virus 

atau bakteri pun kita tetap akan sehat, tetapi kalau daya tahan tubuh kita lemah maka ada 

penyakit sedikit saja kita mudah terjangkit. 

Sekalipun kita sudah mempunyai pola makan dan pola hidup yang baik, tetapi kalau pola 

pikir dan hati kita tidak baik maka kesehatan kita akan tetap tidak baik. 

A. Pikiran Menentukan Keinginan 

Semua dimulai dari pikiran, dan pikiran kita menentukan keinginan hati kita. Pikiran 

kita akan menentukan keinginan kita untuk hidup sehat atau tidak.    

Ada pola pikir tertentu yang akan membuat orang tidak ingin berolah raga, sebaliknya 

ada pola pikir tertentu yang membuat seseorang yang tadinya sama sekali tidak 

tertarik menjadi orang yang senang berolah raga.  Ada pola pikir yang tertanam bahwa 

makanan tertentu enak dan menjadi kesukaan sekalipun sebenarnya tidak sehat untuk 

dimakan. 

1. Pengaruh Tawaran terhadap Pikiran 

Kita harus mengerti bahwa pikiran kita sangat menentukan keinginan kita.   Adam 

dan Hawa semula tidak ingin memakan buah pengetahuan yang baik dan yang 

jahat, tetapi ketika mendengar perkataan si ular, maka keinginan itu muncul.  

1Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh 
TUHAN Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu: "Tentulah Allah berfirman: Semua 
pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?”  2Lalu sahut perempuan itu 
kepada ular itu: "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, 3tetapi tentang 
buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman: Jangan kamu makan 
ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.”  4Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: 

P 
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"Sekali-kali kamu tidak akan mati,5tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu 
memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang 
yang baik dan yang jahat.”  6Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk 
dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula pohon itu menarik hati karena memberi 
pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada 
suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminyapun memakannya. (Kejadian 3:1-
6) 

Semula pikiran Hawa polos sekali, tidak ada pikiran aneh-aneh.  Mengapa?  Sebab 

dia hanya mendengarkan perkataan Tuhan.  Jadi pikiran untuk meraba atau 

memakan buah tersebut tidak ada sama sekali.  Itu sebabnya tidak ada keinginan 

sama sekali untuk memakan buah tersebut.  Dia tahu buah itu ada, tetapi tidak 

ada keinginan untuk memakannya.  Sampai pada suatu hari iblis mulai bermain-

main dalam pemikirannya.  Si ular tidak memaksa Hawa untuk makan buah 

terlarang tersebut. Yang ular lakukan cukup dengan menanamkan sebuah ide 

pemikiran.  Tadinya pikiran Hawa hanya dapat masukan dari Tuhan, sekarang 

Hawa mulai mendengarkan masukan dari si ular.  Itu sebabnya pemikirannya 

mulai berubah.  begitu pemikirannya berubah, maka keinginannya juga berubah.  

Hawa mulai melihat buah itu menarik dan sedap kelihatannya, akhirnya 

mengambil dan memakannya. 

2. Waspada terhadap Tawaran 

Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 
(Amsal 4:23) 

Pola pikir dapat terbentuk karena ditanamkan oleh orang tua di dalam keluarga, 

tetapi dapat juga terbentuk karena informasi dari luar.  Industri makanan bersedia 

untuk mengeluarkan uang triliunan rupiah untuk biaya iklan demi menanamkan 

pemikiran dalam benak kita bahwa produk mereka enak, nikmat, sedap, dan 

menarik untuk dimakan.  Industri rokok sangat berani mengeluarkan untuk iklan 

besar-besaran supaya orang yang menikmati produk mereka merasa hebat, 

merasa menjadi laki-laki sejati, atau merasa hidup lebih berarti. 

Kalau yang ditawarkan adalah produk kesehatan yang memang benar-benar sehat, 

maka keinginan yang ditimbulkan tentunya keinginan yang baik untuk hidup sehat. 

Yang sangat berbahaya adalah kalau produk yang ditawarkan tidak sehat, tetapi 

pemikiran kita sudah dikondisikan untuk berpikir bahwa produk itu enak, nikmat, 

sehat, atau menarik, maka keinginan yang muncul dalam hati kita adalah keinginan 

untuk makan produk-produk yang tidak sehat.  
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Kalau banyak keinginan kita yang tidak sehat, maka hidup kita juga tidak sehat.  

Sebaliknya, kalau banyak keinginan kita yang sehat, maka hidup kita juga menjadi 

sehat. Semua keinginan ini dimulai dari pikiran kita. 

3. Mengubah Keinginan yang Tidak Sehat 

Keinginan kita bisa diubah.  Banyak orang semula kecanduan makanan 

berkolestrol, kafein berlebihan, makanan dan minuman dengan kadar gula tinggi, 

rokok, dan sebagainya, tetapi ketika pikirannya diisi dengan kebenaran Firman 

Tuhan tentang transformasi kesehatan, maka keinginannya mengalami perubahan.  

Semua makanan atau minuman yang tidak sehat yang sudah begitu mencandu 

dalam hidupnya, terlepas begitu saja; bahkan digantikan dengan keinginan-

keinginan yang baru yang sehat.  

Semua perubahan ini hanya bisa terjadi tergantung dari jenis pemikiran apa yang 

kita izinkan tertanam dalam benak kita.  Inilah yang akan membentuk keinginan 

hati kita, dan inilah yang akan menentukan kesehatan kita.  

B. Pikiran Menentukan Tindakan 

1. Pengaruh Pikiran terhadap Tindakan 

14Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat 
olehnya. 15Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa; dan apabila dosa itu 
sudah matang, ia melahirkan maut. (Yakobus 1:14-15) 

Pertama, dimulai dengan pemikiran; kemudian pemikiran itu menimbulkan 

keinginan.  Keinginan itulah yang akan mencobai kita, meyeret kita, dan memikat 

kita.  Kalau kita biarkan terus, maka pada akhirnya keinginan itu dibuahi dan 

melahirkan tindakan.  Kalau keinginannya salah, maka tindakannya adalah dosa, 

dan dosa dalam kesehatan akan melahirkan maut bagi tubuh kita.  Sebaliknya 

kalau keinginannya benar, maka tindakannya adalah kebenaran, dan kebenaran 

dalam kesehatan akan melahirkan kehidupan yang luar biasa bagi tubuh kita.  

Inilah yang dialami oleh Hawa: Ketika dia menginginkan buah pengetahuan yang 

baik dan yang jahat itu, maka sampai di satu titik, dia terpikat olehnya.  Kalau 

sudah seperti ini, maka keinginan tidak lagi tetap tinggal sebagai keinginan, tetapi 

keinginan akan melahirkan tindakan.  Itu sebabnya Hawa bertindak makan buah 

terlarang tersebut, bahkan Hawa bertindak memberikan buah terlarang itu 

kepada Adam, sehingga akhirnya maut masuk dalam tubuh mereka, yang tadinya 

mereka bisa hidup abadi, sekarang manusia bisa mengalami kematian.  
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Sebaliknya, Tuhan Yesus juga mengalami godaan yang sama seperti yang dialami 

oleh Adam dan Hawa, bedanya Tuhan Yesus bisa mengalahkan godaan tersebut.  

Setelah selesai puasa 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus lapar, dan Iblis menggoda 

supaya Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti.  Tetapi karena pikiran Tuhan 

Yesus sedemikian penuh dengan Firman kebenaran, maka dengan mudah Dia 

mengalahkan godaan iblis tersebut.  Karena pikiran-Nya dipenuhi dengan Firman 

Allah, maka keinginan-Nya berbeda: Yesus lebih menginginkan roti hidup (Firman 

yang keluar dari mulut Allah) dibandingkan sekadar roti untuk mengenyangkan 

perut-Nya; Yesus lebih ingin mendapat pujian Allah daripada pujian manusia.  

Semua keinginan ini muncul karena pemikiran Yesus sudah dipenuhi dengan 

kebenaran Firman Allah.  

Tuhan tidak mau pikiran kita kosong, sehingga mudah untuk diisi dengan pikiran-

pikiran yang membangkitkan keinginan-keinginan yang tidak sehat dan 

mendorong kita melakukan tindakan yang tidak sehat.  Tuhan mau kita mengisi 

pikiran kita penuh dengan kebenaran Firman Allah tentang kesehatan, sehingga 

ketika Iblis menggoda kita dengan makanan yang sedap dan menarik dengan iklan-

iklan yang begitu menggoda, kita tidak mudah goyah, sebab kita sudah punya 

keinginan yang baru, keinginan yang benar, keinginan yang sehat, dan tindakan-

tindakan kita juga tindakan-tindakan untuk hidup sehat.  

2. Perubahan Tindakan Diawali dengan Perubahan Pola Pikir 

Kalau pikiran kita selalu memikirkan yang menguatirkan, bahaya, hal-hal yang 

menakutkan dan hal-hal yang negatif maka pikiran kita itu akan membuat kita 

sakit.   Kalau hati kita selalu menyimpan kepahitan, sakit hati, dendam, patah hati 

maka hati kita itu juga bisa membuat kita sakit (Amsal 17:22; Amsal 4:23).   

Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan 
budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang 
berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12:2 

Perubahan dimulai dengan pembaharuan budi.  Kalau masih ada keinginan yang 

tidak sehat yang membuat tindakan hidup tidak sehat, maka kita perlu mengalami 

perubahan.  Perubahan itu dimulai dengan pembaharuan pikiran kita.  

Iblis pasti akan berusaha menaburi otak kita dengan pikiran-pikiran yang salah 

(makan makanan yang salah, menolak dan tidak suka dengan gaya hidup sehat, 

membutakan mata rohani kita sehingga kita tidak tertarik untuk hidup sehat, atau 

membuat kita kembali lagi pada pola lama hidup tidak sehat).  Itu sebabnya kita 

harus lebih gencar lagi mengisi diri kita dengan pemikiran-pemikiran yang sehat, 
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yang menimbulkan keinginan untuk hidup sehat, dan mendorong kita untuk 

sungguh-sungguh bertindak hidup sehat.  

Begitu kita mengalami pembaharuan budi, maka perubahan yang radikal akan 

mulai terjadi.  Keinginan kita akan berubah, setelah itu tindakan kita juga berubah 

drastis. Saat itulah kita akan mengalami transformasi kesehatan yang luarbiasa.  

3. Mengontrol Pikiran demi Tindakan yang Positif 

Sebelum kita berhasil mengontrol pola pikir kita, maka kita akan mengalami 

kesulitan yang luar biasa untuk bisa hidup sehat.  Selama pola pikir kita masih 

salah, maka keinginan-keinginan yang muncul juga salah.  Itu sebabnya setiap saat 

kita akan terus berperang melawa keinginan-keinginan yang salah untuk hidup 

tidak sehat.  

Sebaliknya kalau kita berhasil mengontrol pikiran kita, maka kita akan jauh lebih 

mudah untuk membangun gaya hidup sehat.  Sebab pemikiran yang benar akan 

mengubah keinginan kita yang salah menjadi keinginan yang benar untuk hidup 

sehat.  

C. Memfokuskan Pikiran pada Kebenaran 

1. Memilih Informasi yang Benar 

Kita sudah memahami bahwa pikiran kita sangat menentukan keinginan dan 

tindakan kita, itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk memfokuskan pikiran 

kita pada kebenaran.  Kita perlu menyaring informasi yang mengisi pikiran kita: 

mana informasi yang benar, mana informasi yang sepertinya benar tetapi ujungnya 

maut.  Kita perlu membaca buku-buku atau artikel-artikel yang mengajarkan 

tentang kesehatan kepada kita, menonton tayangan yang memberi kita wawasan 

lebih banyak tentang kesehatan.  Kita perlu fokus pada kebenaran dan memberi 

makan pikiran kita dengan materi-materi kesehatan secara konsisten. 

2. Bertindak Berdasarkan Informasi yang Benar 

Ketika melihat iklan makanan di televisi atau ketika berbelanja, kita perlu meneliti 

baik-baik, apakah itu memang makanan yang benar-benar sehat, atau hanya 

makanan yang enak atau nikmat.  Demikian juga halnya ketika kita ada di sebuah 

restoran dan memilih berbagai menu yang tersedia di sana: jangan sembarangan 

memilih, teliti menu mana yang paling aman untuk kesehatan kita.  
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Kita perlu memastikan bahwa dapur ditata sedemikiran rupa supaya menjadi 

dapur yang sehat: bahan-bahan yang tersedia sehat, kebersihannya baik, menu 

yang diproduksi di situ juga sehat, resep-resep yang digunakan juga sehat.  Ini 

sangat menentukan apakah keluarga kita akan sehat atau tidal. 

3. Waspada terhadap Informasi yang Salah 

Kalau kita pintar di satu area, tidak berarti kita pintar di area lain.  Orang yang 

sukses dalam pekerjaan dan keuangan tidak berarti tahu dan hebat dalam segala 

hal.  Orang yang sukses membangun keluarga dengan baik, tidak berarti tahu 

bagaimana membuat keluarga kita sehat.  Orang yang hebat dalam doa dan 

pelayanan, tidak berarti juga hebat dalam hidup sehat.  

Ada orang pandai dan sukses dalam pekerjaan, tetapi punya gaya hidup yang 

sangat tidak sehat: makanan tidak sehat (sangat berlemak, banyak gulanya, sarat 

dengan kafein), tidak pernah berolah raga.  Mereka berpikir bahwa tidur sedikit 

itu artinya bekerja lebih keras dan produktivitas meningkat. Ini semua karena 

informasi yang salah. Akhirnya, kolestrol tinggi, diabetes, penyumbatan jantung, 

kanker, dst.  

Ada hamba Tuhan yang juga melakukan kesalahan yang serupa.  Mereka berpikir: 

Makan apa saja tidak masalah, ada darah Yesus, di dalam nama Yesus sakit 

penyakit hilang dan saya sembuh.  Akibat salah informasi, mereka meninggal 

sebelum waktunya, atau sakit dan tidak bisa lagi melayani Tuhan sebagaimana 

seharusnya. Memang mereka hebat dalam doa dan pengurapan, tetapi bertindak 

karena informasi yang salah.  Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama 

karena informasi yang salah.  

Mari kita rendahkan diri kita dan belajar kebenaran Firman Allah tentang kesehatan, maka 

kita akan dimerdekakan dari berbagai macam sakit penyakit, dan menikmati hidup sehat 

yang sudah Tuhan sediakan bagi kita.  


