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S1 = SEMBAH PUJI 

Sembah Puji (20 Menit) 
2 lagu Pengagungan - 2 Lagu sesuai tema Firman 
Tuhan (silakan pilih 2 lagu berikut):
1. Ku Aman Dalam-Mu (KA Worship) 
2. Kekuatan-MU Sempurna (KA Worship)  
3. Kau Menjagaku (KA Worship) 
4. Bersama-MU – Berakar Berbuah (KA Worship)
 

S2 = SUASANA/ICE BREAKER (10 Menit) 

Setelah melakukan ice breaker, jangan lupa 
menjelaskan pelajaran yang bisa dipetik dari ice breaker 
yang sudah dilakukan. 
Judul: Memuji Di Tengah Kegelapan 
Petunjuk: Pemain ditutup matanya. Di depannya 
dihadapkan selembar kertas yang berisi satu bait lagu 
rohani. Petugas menyenandungkan satu bait lagu rohani 
tanpa kata-kata (hanya mengucapkan hmm hmm hmm, 
atau na na na). Pemain diminta untuk menyanyikan bait 
lagu yang disenandungkan oleh petugas dengan kata-
katanya. Setelah selesai, penutup mata pemain dibuka 
untuk mencocokkan apakah kata-kata lagu yang 
dinyanyikan sudah betul atau tidak. 



Tujuan: Menyadarkan bahwa di tengah kegelapanpun 
kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan, dan 
itulah yang mendatangkan anugerah dalam hidup kita.  
 

S3 = SHARING APLIKASI FIRMAN TUHAN (50-

60 Menit)  
GOL  : Semua yang hadir melakukan dan mengalami 
kebenaran Firman Tuhan. 
Pertanyaan : Apa tema kotbah dan pelajaran-pelajaran 
yang disampaikan minggu lalu? 
 
2023 THE YEAR TO ARISE AND SHINE #5 - 2023 TAHUN 

BANGKIT JADI TERANG #5 

SINGING AT MIDNIGHT - NYANYIAN DI TENGAH 

MALAM 

 

I. PELAJARAN DARI PAULUS DAN SILAS. 
a. PAULUS DAN SILAS DIPENJARA. 
 Kisah Para Rasul 16:22-24  
b. PAULUS DAN SILAS BERNYANYI DI TENGAH 

KEGELAPAN MALAM! 
 Kisah 16:25   
 Mereka justru memuji Tuhan di momen puncak 

kegelapan.  
 

II. RAHASIA UNTUK BISA MEMUJI TUHAN DALAM 
GELAP. 



a. Memuji Tuhan di dalam “gelap” tentu tidak 
semudah ketika kita memuji Tuhan dalam 
“terang.” 

b. Ratapan 3:3-4  
 Ratapan 3:6-8  
 Ratapan 3:14 
 Ratapan 3:21-25  
- Sekalipun saudara sedang mengalami masa-masa 

tersulit, tetapi perhatikanlah dan fokuslah pada 
kasih setia Tuhan! Sadarilah rahmatNya, 
kebaikanNya, anugerahNya tidak ada habisnya. 

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

 

III. KUASA PUJIAN YANG DINAIKKAN DALAM MASA 
KEGELAPAN. 

a. KALAHKAN KEGELAPAN DENGAN PUJI-PUJIAN 
KEPADA TUHAN! 

 PUJIAN PUNYA KUASA UNTUK MENARIK SESUATU 
YANG ILAHI! 

- Mazmur 147:1  
 Praise is comely. Comely artinya menarik atau 

attractive.  
- Jadi pujian yang keluar dari dalam gelap itu akan 

sangat menarik hati Tuhan. 
 Kisah Rasul 16: 26  
b. STRATEGI BERKEMENANGAN DI TAHUN 2023. 
 Efesus 5:18-20  



 Pertama, PENUH ROH! 
 Kedua, PENUH DENGAN PUJIAN KEPADA TUHAN!  
 Ketiga, PENUH UCAPAN SYUKUR! 
- Salah satu ciri orang yang bisa bersyukur adalah 

hidup yang selalu bergembira! 
- Amsal 15:15  
- 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. 

 
PERTANYAAN: Respon apa yang selama ini Anda miliki 
ketika Tuhan ijinkan kegelapan ada dalam hidup Anda? 
Sharingkan! 
APLIKASI: Setelah mendengarkan kebenaran firman 
Tuhan minggu ini, maka langkah dan komitmen seperti 
apakah yang akan Anda lakukan sehingga setiap kita 
sungguh-sungguh bisa memuji di tengah kegelapan dan 
menjadi berkat bagi sekeliling kita. Sharingkan! 
  
DOA PROFETIK SESUAI FIRMAN (5-10 Menit) 

DOA SYAFAAT PROFETIK (10 Menit) 
Pemimpin doa mengajak dan menggerakkan anggota 
kelompok sel untuk berdoa profetik; 
1. Bagi bangsa dan negara kita Indonesia 
2. Gereja kita, rhema BANGKIT & JADI TERANG, visi 1 

juta jiwa diselamatkan 



3. Gembala sidang dan hamba-hamba Tuhan serta 
pelayan Tuhan Keluarga Allah 

4. Kesatuan dan kekudusan jemaat dan seluruh 
pelayan Tuhan 

5. Visi membangun PUSAT KEGERAKAN ROH KUDUS 
GLOBAL dan kegerakan JANJI IMAN supaya jemaat 
meresponi sehingga menerima anugerah Tuhan 

6. Visi 1 juta murid, 100.000 komsel, 1.000 gereja lokal 
7. Permohonan doa anggota kelompok sel 
 
KESAKSIAN: 

IMANI DOA BERKAT DAN TUHAN BAWA SAMPAI BUKA 
3 CABANG PERUSAHAAN PERTANIAN 

 
Shalom saya Sukirno dan istri saya Lilik, kami dari GBI 
Keluarga Allah Madiun. Tahun 2010 usaha kami jatuh, 
kami tidak punya apa-apa dan kami mendengar di Solo 
ada Gereja GBI Keluarga Allah, kami mulai ibadah di 
Keluarga Allah. Kami memiliki keinginan untuk ikut 
holyland dan puji Tuhan tahun 2016 Tuhan genapi. 
Betepatan kami akan holyland ada tawaran pekerjaan 
dan disitu kami harus memilih untuk tetap ikut holyland 
atau memilih pekerjaan dan kami putuskan untuk tetap 
holyland. Puji Tuhan sampai ditanah perjanjian kami 
dihubungi dari pihak yang menawarkan pekerjaan 
bahwa pekerjaan itu tetap diberikan pada kami setelah 
pulang dari holyland. Sampai di bukit hermon Pak Obaja 
ngajak berkumpul untuk mengikuti doa berkat. Semua 



percaya dan Imani, kami fokus berdoa. Kami Imani 
berkat dicurahkan atas hidup kami bahkan kami rasa 
kami sampai tidak kuat karena sakit besarnya berkat itu. 
Setelah kami selesai berdoa, kami rasakan begitu 
luarbiasa impartasi doa tersebut. Tahun 2017 kami 
dituntun Tuhan untuk buka toko pertanian, kami mohon 
tuntunan Tuhan. Setiap mau buka toko, kami berdoa 
dulu. Setelah jalan satu tahun, kami buka cabang lagi, 
lalu 6 bulan setelah itu kami buka cabang lagi jadi ada 3. 
Kami mulai taat untuk memberikan perpuluhan. Puji 
Tuhan toko kami semakin berkembang. Tahun 2018 
Tuhan tuntun kami untuk buka perusahaan penyedia 
sarana produksi pertanian, kami taat dan kami langsung 
buka 3 perusahaan. Puji Tuhan kami bisa melayani dinas 
pertanian diseluruh Indonesia.  
Kami dorong semua jemaat, percayai setiap doa berkat 
dan Imani terjadi impartasi doa. 
 
S4 = SASARAN RENCANA (15 Menit) 
KKS mengevaluasi dan merencanakan pertemuan 
komsel berikutnya. KKS mendorong setiap anggota 
untuk mensupport dan ambil bagian dalam kegiatan dan 
program yang sedang dijalankan di gereja kita.    
 

DOA PENUTUP (5 MENIT) 


