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2023 THE YEAR TO ARISE AND SHINE #5 
2023 TAHUN BANGKIT JADI TERANG #5 

SINGING AT MIDNIGHT 
NYANYIAN DI TENGAH MALAM 

 
 
PEMBUKAAN: 
Di minggu terakhir bulan Januari ini, saya rindu bagikan 
satu pesan Tuhan berjudul Singing At Midnight Atau 
Nyanyian di Tengah Malam. Saya berdoa firman Tuhan 
hari ini bisa memberikan kepada kita satu perhemaan 
yang luarbiasa di awal tahun 2023 ini. 
 
I. PELAJARAN DARI PAULUS DAN SILAS. 
a. PAULUS DAN SILAS DIPENJARA. 
 Kisah Para Rasul 16:22-24 22 Juga orang banyak 

bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-
pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan 
pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. 
23 Setelah mereka berkali-kali didera, mereka 
dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara 
diperintahkan untuk menjaga mereka dengan 
sungguh-sungguh. 24 Sesuai dengan perintah itu, 
kepala penjara memasukkan mereka ke ruang 
penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki 
mereka dalam pasungan yang kuat.  

 Mungkin situasi yang gelap, suram dan mencekam 
juga sedang anda hadapi di awal tahun 2023 ini. 
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b. PAULUS DAN SILAS BERNYANYI DI TENGAH 
KEGELAPAN MALAM! 

 Kisah 16:25 Tetapi kira-kira tengah malam Paulus 
dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian 
kepada Allah dan orang-orang hukuman lain 
mendengarkan mereka.   

 Tetapi apa yang terjadi? Apa yang justru mereka 
lakukan? 

- Mereka justru memuji Tuhan di momen puncak 
kegelapan. Malam, kegelapan, rasa sakit, dan 
semua hari yang buruk tidak bisa menghalangi 
mereka untuk tetap memuji-muji Tuhan! 

 Demikian juga saya mau menantang setiap jemaat 
Keluarga Allah: Mari kita tetap menyanyi 
sekalipun ada di tengah malam! 

 
II. RAHASIA UNTUK BISA MEMUJI TUHAN DALAM 

GELAP. 
c. Memuji Tuhan di dalam “gelap” tentu tidak 

semudah ketika kita memuji Tuhan dalam 
“terang.” 

 Ketika kondisi kita semuanya terang, semua baik, 
semuanya indah dan berjalan dengan harapan 
kita, maka memuji Tuhan tentu hal yang jauh lebih 
mudah. 

 Ketika Paulus dan Silas dipermalukan dan dihajar, 
seolah Tuhan tidak bertindak apapun. 
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d. Ratapan 3:3-4 3 Sesungguhnya, aku dipukul-Nya 
berulang-ulang dengan tangan-Nya sepanjang hari. 
4 Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-
tulangku dipatahkan-Nya.  

 Ratapan 3:6-8 6 Ia menempatkan aku di dalam 
gelap seperti orang yang sudah lama mati.  7 Ia 
menutup segala jalan ke luar bagiku, Ia mengikat 
aku dengan rantai yang berat. 8 Walaupun aku 
memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak 
didengarkan-Nya doaku. 

 Ratapan 3:14 Aku menjadi tertawaan bagi segenap 
bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang 
hari. 

 Saya ajak kita belajar sesuatu dari Kitab Ratapan 
pasal 3. Tetapi karena cukup panjang, maka ijinkan 
saya untuk tidak baca keseluruhan ayat, tetapi saya 
akan bacakan ayat-ayat yang penting untuk saya 
jelaskan. 

- Ratapan 3:21-25 21 TETAPI HAL-HAL INILAH YANG 
KUPERHATIKAN, OLEH SEBAB ITU AKU AKAN 
BERHARAP: 22 TAK BERKESUDAHAN KASIH SETIA 
TUHAN, TAK HABIS-HABISNYA RAHMAT-NYA, 23 
SELALU BARU TIAP PAGI; BESAR KESETIAAN-MU! 
24 "TUHAN adalah bagianku," kata jiwaku, oleh 
sebab itu aku berharap kepada-Nya.  25 TUHAN 
adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, 
bagi jiwa yang mencari Dia.  
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- Sekalipun saudara sedang mengalami masa-masa 
tersulit, tetapi perhatikanlah dan fokuslah pada 
kasih setia Tuhan! Sadarilah rahmatNya, 
kebaikanNya, anugerahNya tidak ada habisnya. 

 Karena Paulus dan Silas bisa melihat hal ini, maka 
mereka tetap bisa memuji-muji Tuhan sekalipun di 
tengah malam dan di dalam penjara. 

- Pujian yang dinaikan di dalam “gelap” justru 
punya kuasa berlipatkali ganda! 

 
III. KUASA PUJIAN YANG DINAIKKAN DALAM MASA 

KEGELAPAN. 
e. KALAHKAN KEGELAPAN DENGAN PUJI-PUJIAN 

KEPADA TUHAN! 
 PUJIAN PUNYA KUASA UNTUK MENARIK SESUATU 

YANG ILAHI! 
- Mazmur 147:1 Haleluya! Sungguh, bermazmur bagi 

Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah 
memuji-muji itu. 

- Dalam bahasa Inggris dikatakan: fot it is good to 
sing praises unto our God; for it is pleasant; and 
praise is comely. 

- Pleasant artinya menyenangkan atau sesuatu yang 
bisa memberikan kenikmatan dan rasa puas yang 
membahagiakan. 

- Jadi puji-pujian yang kita naikan kepada Tuhan itu 
bisa membuat Tuhan sangat senang, nikmat dan 
bahagia. 
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 Praise is comely. Comely artinya menarik atau 
attractive.  

- Jadi pujian yang keluar dari dalam gelap itu akan 
sangat menarik hati Tuhan. 

 Itulah yang dialami oleh Paulus dan Silas saat itu. 
Ketika mereka memuji Tuhan di tengah malam itu, 
akhirnya itu menarik sesuatu dari sorga. 

- Kisah Rasul 16: 26 Akan tetapi terjadilah gempa 
bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu 
goyah; dan seketika itu juga terbukalah semua 
pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.  

f. STRATEGI BERKEMENANGAN DI TAHUN 2023. 
 Efesus 5:18-20 18 Dan janganlah kamu mabuk oleh 

anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, 
tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, 19 dan 
berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam 
mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. 
Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan 
segenap hati. 20 Ucaplah syukur senantiasa atas 
segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus 
kepada Allah dan Bapa kita. Dari ayat ini saya 
merasakan ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan 
di tahun 2023 ini kalau mau punya hidup yang 
bersinar terang: 

 Pertama, PENUH ROH! 
 Dan yang kedua, PENUH DENGAN PUJIAN KEPADA 

TUHAN!  
 Ketiga, PENUH UCAPAN SYUKUR! 
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- Dan salah satu ciri orang yang bisa bersyukur 
adalah hidup yang selalu bergembira! 

- Amsal 15:15 Hari orang berkesusahan buruk 
semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya 
selalu berpesta. 

- Dan pada akhirnya, hati yang gembira dan penuh 
ucapan syukur serta selalu penuh pujian kepada 
Tuhan akan membuat kita bisa menjalani tahun 
2023 ini dengan luarbiasa, bahkan kita akan bisa 
menjadi terang yang maksimal bagi dunia ini. 

 
PENUTUP: 
Tetaplah bernyanyi dan memuji Tuhan di tengah malam 
kehidupan anda. Jangan lupa juga untuk selalu 
bergembira dan bersyukur menjalani semuanya sebab 
kegelapan anda akan segera diubah menjadi terang oleh 
Tuhan! 
 
 
 


