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MELIHAT PELANGI 
 
 
Ayat Emas: 
“Jika busur itu ada di awan, maka Aku akan melihatnya, sehingga Aku mengingat perjanjian-

Ku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di 

bumi.” (Kej. 9:16) 

 
Ringkasan Khotbah Sabat: 
Pelangi ialah busur Allah yang diletakkan di langit sebagai tanda perjanjian antara Allah 
dengan manusia, bahwa Allah tidak akan menghukum dunia dengan air bah lagi (Kej. 9:12-
17). Ketika melihat pelangi, kita diingatkan bahwa ada perubahan yang terjadi pada umat 
Tuhan ketika diselamatkan, yaitu:  

• Perubahan iklim (Kej. 8:22) 
Sebelum air bah, bumi beriklim ideal. Namun setelah air bah, ada musim-musim 
dalam kehidupan bumi. Demikian juga dalam hidup umat Tuhan. Keadaan yang dulu 
(Kol. 3:5-9), keadaan sekarang (Kol. 3:12-14). 

• Perubahan makanan (Kej. 9:3) 
Sebelum air bah, manusia makan buah-buahan dan tumbuhan yang berbiji. Setelah 
air bah, manusia memakan semuanya, termasuk daging binatang. Selain makanan 
bagi jasmani dan jiwa, umat Tuhan juga memerlukan makanan bagi rohani kita yaitu 
firman Tuhan (Mat. 4:4) dan melakukan kehendak Tuhan (Yoh. 4:34).  

• Perubahan usia (Kej. 6:3) 

• Sebelum air bah manusia memiliki usia sekitar 800-900 tahun (Adam-Nuh), setelah air 
bah menjadi 300 tahun (Sem-Abraham). Semakin lama semakin pendek. Bagaimana 
hidup kita sekarang saat percaya Tuhan? Menjaga kesehatan rohani kita dengan 
menghindari perkataan yang sesat (2Tim. 2:17-18).  

 
 
Sharing Keluarga: 
1. Bagaimana perasaan kita saat melihat pelangi? 
2. Perubahan apa saja yang terjadi dalam hidup kita sejak menjadi umat Tuhan? 
3. Saling ceritakanlah bagaimana iman kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. 
4. Apakah masih ada kebiasaan dan perilaku kita yang kurang baik sebagai umat Tuhan 

dan maukah kita berubah? 
 
 
Evaluasi Proyek Iman:  
Ceritakan pengalaman unik Anda melakukan proyek iman sebelumnya! 
 
 
Proyek Iman Tujuh Hari:  
Melakukan tekad untuk berubah atas satu kebiasaan kita yang kurang baik dan saling 
mengingatkan antar anggota keluarga. 
 
 
Pokok Doa: 
1. Mengucap syukur atas panggilan Tuhan dan penyertaan-Nya dalam perubahan hidup 

kita.  
2. Mohon Tuhan menguatkan kita untuk terus melakukan perubahan dalam kehidupan rohani 

kita. 


