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“Isteri yang cakap adalah mahkota suaminya………” 
(Amsal 12:4). “Di balik pria sukses, ada wanita yang 
hebat di belakangnya.” Ungkapan tersebut, pasti 
sudah pernah Anda dengar. Demikian juga dengan 
ungkapan kedua, yang ditulis dalam bahasa jawa 
berkata, “Swargo nunut, neroko katut” (kalau 
suami masuk surga, maka istri juga. Kalau suami 
masuk neraka, maka istri mau tidak mau akan 
ikut karena istri terhisap dalam kemuliaan suami. 
Namun sebaliknya kalau suaminya hina, maka 
istrinya akan ikut terhinakan).

Kedua ungkapan itu kalau direnungkan sesuai 
dengan konteks budaya, ternyata mengandung 
kebenaran yang bertentangan. 

BErPASANGAN
Bagi masyarakat jawa yang patriarkhi 

(kekuasaan serta berbagai penggunaan kontrol 
sosio-ekonomi dipercayakan pada kaum lelaki), 
maka istri dimaknai sebagai “Kanca wingking” 
(teman di belakang), sehingga istri hanya dianggap 
sebagai pelengkap dalam kehidupan.

Peran wanita sama 
besarnya dengan Peran 
Pria, bahkan tidak bisa 
dikatakan sebagai 50% : 50%, 
taPi menjadi 100% : 100%

Wanita sering tidak diberi peran, atau 
perannya tidak diperhitungkan. Sehingga isteri 
(wanita) disarankan untuk pasif. Biasanya diberi 
peringatan ”Ojo melu-melu, kuwi urusane wong 
lanang” (jangan ikut-ikutan, hal itu urusannya 
orang laki-laki/pria).

Pada kenyataannya dunia ini bukan milik laki-
laki saja. Maksudnya, Tuhan tidak memberikan 
dunia ini hanya untuk laki-laki, dan wanita bukan 
hanya sekedar pelengkap kehidupan.

Tanpa peran perempuan sebenarnya pria 
tidak dapat menyelesaikan persoalan hidup 
dengan sempurna, demikian sebaliknya, karena 
memang pria dan wanita, dipasangkan untuk dapat 
menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Firman Tuhan menceritakan awal mula ide, 
untuk Adam hidup berpasangan dengan Hawa, 
yaitu : “TUHAN Allah berfirman: “Tidak baik, kalau 
manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan 
penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” 
(Kejadian 2:18).

Peran wanita sama besarnya dengan peran 
pria, bahkan tidak bisa dikatakan sebagai 50% : 
50%, tapi menjadi 100% : 100%, sebab mengenai 
persatuan keduanya (suami dan istri), Firman 
Tuhan menggambarkannya dengan pernyataan, 
“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! Juga kalau orang tidur 
berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana 
seorang saja dapat menjadi panas? Dan bilamana 
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seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat 
bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan.” 
(Pengkhotbah 4:9-12).

MENyAtuKAN
Sesuai dengan Firman Tuhan di kitab 

Pengkhotbah 4:9-12, maka kita dapat 
menyimpulkan bahwa “Hidup sebagai suami istri, 
bukan berbagi kekuatan/potensi tapi menyatukan 
kekuatan/potensi”. 

Itulah kebenaran yang terkandung dari 
ungkapan “Di balik pria sukses, ada wanita hebat 
di belakangnya.” Dengan pandangan yang benar, 
maka kita dapat memahami kebenaran Firman 
Tuhan yang berkata “Isteri yang cakap adalah 
mahkota suaminya...” (Amsal 12:4)

Bukan hanya reputasi suami, yang dapat 
mengangkat nilai istri, tapi sebaliknya tingkah laku 
istri juga dapat mengangkat maupun menjatuhkan 
suami.

“Cakap” dalam bahasa Inggris dipakai kata 
Virtuous yang artinya adalah Having or showing 
high moral standards (memiliki/menunjukkan 
standar moral yang tinggi), sedang dalam bahasa 
Ibrani dipakai kata Khahyil yang mengandung 
pengertian bukan hanya standar moralitas dan 
karakter yang mulia tapi juga keterampilan dan 
keteguhan atau keberanian.

Seluruh Amsal 12:1-28 menjelaskan tentang 
KHAHYIL, bahwa seorang yang cakap, dimulai 
dengan ayat 1, yaitu mencintai didikan dan 
pengetahuan, kemudian bukan penipu (ayat 2) dan 
bukan orang fasik (ayat 3), selebihnya di ayat-ayat 
selanjutnya menjelaskan secara rinci tentang yang 
disebut “Cakap”

Mari kita bangun kehidupan sebagai suami 
yang cakap maupun sebagai isteri yang cakap, 
supaya hidup kita menuju kepada kemuliaan. n 
(Pdt. Samuel Handoko)
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s aya bertumbuh sebagai 
seorang remaja yang 
rusak luar biasa. 

Semua jenis kenakalan yang bisa Anda 
bayangkan, saya sudah pernah lakukan. 

Kebiasaan itu saya bawa hingga menikah 
selama 10 tahun. Sekalipun sudah memiliki 3 

anak yang manis, saya tidak ingin menyerahkan 
kesenangan dunia. Tanpa perasaan bersalah, 
saya menikmati dunia malam dan jarang berada 
di rumah. Itulah saat-saat terkelam, saya tidak 
menghargai badan saya, nyawa saya, dan keluarga 
yang Tuhan beri. Saya terus menantang Tuhan 
dengan merusak diri sendiri dan pernikahan saya.

Hingga suatu kali, tiba-tiba saya mendapati 
diri ini tergeletak di lantai kamar jam 6 pagi. Saya 
tidak ingat bagaimana bisa terkapar di sana, napas 
sesak, dan ada sesuatu yang harus dimuntahkan 
dari perut. Saya merasa gelisah, badan ini tidak 
bisa diam, dan keringat dingin bercucuran. Saya 
hanya ingat ada suara lembut yang berkata, “Ingat 
suami dan anak-anakmu.” Saat dilarikan ke UGD, 
hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada 
yang salah pada tubuh saya. Tidak ada lebam 
maupun benturan di tubuh sebagai tanda-tanda 
jatuh. Saya sempat berpikir apakah ini tanda-tanda 
sakit jiwa.

Saya hanya ingat ada 
suara lembut yang 
berkata, “Ingat suami 
dan anak-anakmu.” 

4
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Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English
Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
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www.mstv.tv

Mawar Sharon
Women
Pk.10.00 WIB
Lt. 13, Vision Building,
Marvell City Complex
Pdt. Esther Gatut
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Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I
GMS Pusat 
Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB
www.mstv.tv

“Krisis”
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB
www.mstv.tv
Pdt. Philip Mantofa

Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 
Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB
www.mstv.tv

“Krisis”
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB
www.mstv.tv
Pdt. Philip Mantofa



Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat
Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB
www.mstv.tv

“Kenaikan Yesus”
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB
www.mstv.tv
Pdt. Philip Mantofa

Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat
Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB
www.mstv.tv

“Kenaikan Yesus”
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB
www.mstv.tv
Pdt. Philip Mantofa

Doa Malam 
Pk.19.00 WIB
SIBEC Conv. Hall-ITC
Jl. Gembong 20-30, Sby

Sunday Services
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC
Jl. Gembong 20-30, Sby

EagleKidz
jadwal lihat di hal. 11

Army of God
Youth Service
Pk.13.00 WIB
SIBEC Conv. Hall-ITC
Jl. Gembong 20-30, Sby

Before 30 Show 
“Miracles Edition”  
Pk.14.00 WIB
www.mstv.tv

Persembahan 
Diakonia & Misi
di setiap ibadah

Doa FAJAR  
Pk.05.00-07.00 WIB
R. Sanctuary, Vision Build-
ing lantai 1,
Marvel City Complex
Jl. Raya Ngagel 123, Sby

Before30 English
(Re-run) 
“Miracles Edition”  
Pk. 08.00, 11.00 WIB
www.mstv.tv

Army of God
Teen Service
Pk.16.00 WIB
SIBEC Conv. Hall-ITC
Jl. Gembong 20-30, Sby

Pro-M Revolution
“Sleeping in Blessing”
Pk.19.00 WIB
SIBEC Conv. Hall-ITC
Jl. Gembong 20-30, Sby
Pdt. Judy Koesmanto
** Healing Ministry 
    di akhir ibadah Pro-M
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UN
FAILING

Sepulang dari UGD, saya semakin tidak bisa 
mengontrol tubuh ini. Saya butuh pertolongan 
dan langsung diantar suami ke tempat praktek 
Prof. Erwin Sarwono. Sesampainya di sana, Prof. 
Erwin mengatakan bahwa tatapan saya tampak 
kosong dan tidak fokus, seperti bukan diri saya 
yang biasanya. Beliau meminta saya untuk duduk, 
dan bertanya, “Kenapa, Sofia?” Saya sadar ketika 
ditanya, tapi tidak menjawab. Lalu beliau berkata: 
“Saya doakan ya.” Dalam doanya, beliau berkata 
bahwa saya harus konsentrasi kepada Tuhan, 
bahwa saya tidak gila sebab saya masih ingat untuk 
minta pertolongan Tuhan. Detik ketika Prof. Erwin 
berkata Amin, mata saya bersinar melihat beliau, 
dan ada kehidupan.

Tapi peperangan rohani tidak berhenti di 
sana. Saya sadar Iblis masih berusaha mengambil 
alih pikiran dengan suara-suara yang berkata“Ayo 
bunuh diri! Loncat saja dari lantai 2! Mati itu 
enak!” Secara sukarela, kaki saya mulai berjalan 
ke arah balkon. Saya mencoba melawan dengan 
menenggak 1 botol minyak kayu putih, berharap 
itu bisa menyadarkan saya. Lalu datang perintah 
lainnya “Ambil silet! Sayat-sayat badanmu! Silet 
itu enak!” Tanpa disadari, silet besar itu sudah ada 
di tangan, dan saya mulai menggores-gores buku 
tebal yang ada di kamar demi untuk meredakan 
suara itu. Dari buku tebal, saya beralih ke tangan. 

Silet itu saya iriskan ke lengan, darah pun mengalir.
Di saat mulai putus asa, saya langsung ambil 

CD lagu apapun yang ada di kamar. Tidak ada 
yang kebetulan dalam Tuhan, selama berhari-
hari, 24 jam tanpa henti, saya memutar album 
penyembahan “Kupercaya Mujizat”. Saya 
memerangi suara Iblis dengan setiap lirik yang 
terdengar. Setiap kali dorongan bunuh diri timbul, 
ada suara berkata, “Jangan lakukan! Neraka itu 
nyata!” Dengan kuasa penyembahan, saya bisa 
melalui proses kelepasan dari kuasa roh jahat 
yang sudah mengikat selama puluhan tahun. Saya 
pun tunduk di kakiNya dan tidak mau menantang 
Tuhan lagi.

Kini sudah 2 tahun saya terbebas. Saya baru 
sadar betapa dulu telah tidak setia sebagai isteri 
dan mengabaikan tanggung jawab sebagai mama. 
Orang-orang yang melihat perubahan hidup saya 
bagaikan menyaksikan Laut Merah terbelah—
sebuah mujizat yang sulit dipercaya. Hari ini saya 
tahu mengapa Tuhan menjawab doa Prof. Erwin 
malam itu. Karena bersama alm. isteri, beliau 
sudah bertahun-tahun bersyafaat bagi saya. Sorga 
telah mengirimkan beliau dan orang-orang lain 
yang tidak bisa disebutkan satu per satu untuk 
merebut jiwa saya dari kegelapan. Bukan berarti 
hidup saya sudah sempurna. Namun inilah bukti 
bahwa sekalipun Iblis tidak akan membiarkan 1 
jiwa pun terlepas, kasih Tuhan yang gigih tidak 
pernah gagal menjamah, termasuk hati yang 
pernah menantangNya. n (Kesaksian “Sofia” 
(Jemaat GMS Pusat) 
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k ami menikah pada 1 Juli 2012, dan 
dikaruniai putri pertama yang lahir pada 
18 September 2013. Setelah itu kami ikut 

program KB (Keluarga Berencana). Beberapa tahun 
kemudian kami merindukan anak kedua. Setelah 
melepas alat KB, saya mengalami tidak datang 
bulan kurang lebih 1 tahun. 

Saya ke dokter untuk melancarkan datang 
bulan. Dokter mengatakan agak susah untuk bisa 
mempunyai anak kedua karena sel telur saya kecil. 
Dokter memberi obat dan saya disuruh diet. Saya 
menjalani terapi ini sejak awal tahun 2017.

Akhirnya datang bulan saya rutin, tapi selama 
3 bulan saja. Setelah itu berhenti lagi. Saya yang 
seharusnya kontrol ke dokter, tapi tidak saya 
lakukan. Saya pikir daripada ke dokter, mending 
diet aja. Ketika ada pengumuman bahwa Pdt. 
Jusuf Soetanto akan mendoakan pasangan 

yang merindukan keturunan, kami antusias 
mengikutinya. 

Saya didoakan bersama 
pasangan lain di SIBEC, ITC pada 
28 Mei 2017. Puji Tuhan, awal 
Juni 2017 saya sudah positif 
hamil.

Dari pengalaman ini 
saya belajar bahwa Tuhan 
memiliki waktu yang tepat bagi 
semuanya. Bagian kita adalah 
berdoa dan berusaha. Jangan 
putus asa dan menyerah. Tuhan 
beserta kita. n (Kesaksian Lia 
Anggraini dan Rommy Rusli, 
Jemaat GMS Surabaya)

BErKAt
KEDUA
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gereja 
mawar sharOn
OFFICE:
VISION BUILDING LANTAI 6,
MARVELL CITY COMPLEX,
JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id
www.mawarsharon.com
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 
dapat ditransfer ke: 
No  Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya
      @gmschurch
      @gmschurch
      gereja mawar sharon

Kesaksian anda bisa dikirim ke:
email. agung.p@gms.or.id /
telp. 031-60007000 ext. 1103 /
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 
Jl. raya Ngagel 123, Surabaya.

gms One Family malang
ibadah Umum + Pro-m + anak i    Pk. 07.00 wib                           
ibadah Umum + Pro-m + anak ii   Pk. 10.00 wib
ibadah Umum+ Pro-m + anak iii  Pk. 16.00 wib
ibadah Pelajar + Pemuda              Pk. 13.00 wib
doa malam (rabu)                     Pk. 18.00 wib
jl. raya dieng 19, malang
telp. 0341-570539

gms  jombang
ibadah Umum i              Pk. 07.00 wib
ibadah Umum ii                          Pk. 16.00 wib
ibadah anak (sabtu)  Pk. 16.00 wib
ibadah aOg            Pk. 13.00 wib
ibadah Profesional muda Pk. 10.00 wib
sekretariat & tempat ibadah:
kompleks ruko Cempaka mas C-8 
jl. soekarno hatta, telp.0321-8492150

gms  revival tulungagung
doa malam (jumat)                    Pk. 19.00 wib
ibadah Umum + anak i                Pk. 07.00 wib
ibadah Umum + anak ii              Pk. 16.00 wib
ibadah Pelajar + Pemuda   Pk. 13.00 wib
jl. wr. supratman no 104, 
telp. kantor 0355-328170 

gms revival jember
ibadah Umum i                     Pk. 07.00 wib
ibadah Umum ii + Pro-m     Pk. 10.00 wib
ibadah Umum iii                    Pk. 16.00 wib
ibadah Pelajar + Pemuda           Pk. 13.00 wib
jl. trunojoyo 26, di pertokoan jbC
ibadah anak i                           Pk.  07.30 wib
ibadah anak ii                          Pk. 17.00 wib
ibadah anak iii                         Pk. 16.00 wib
Voltage (sabtu)                   Pk. 17.00 wib
jl. trunojoyo 26, jember. 
sekretariat: Pertokoan jbC ruko C2-C3
telp & Fax 0331-425153

gms kediri
ibadah Umum + anak i                   Pk.10.00 wib
ibadah Umum + anak ii                  Pk. 16.00 wib
ibadah aOg                    Pk. 13.00 wib
hotel grand surya jl. dhoho 95, kediri
telp. 0354-4526285              CP: bp. sunggana

gms revival mataram - Lombok
ibadah Umum + anak  Pk. 08.00 wita
ibadah aOg  Pk. 14.00 wita
Pertokoan Central Plaza (smart Club)
jl. Prabu rangkasari, abian tubuh
CP: 0370-635170
hP: 087770003880 (Pdm. david Lauly, s.t.)

gms miracle yogyakarta
ibadah Umum Pk. 10.00 wib
ibadah anak                       Pk. 10.30 wib
ibadah Pelajar + Pemuda Pk. 13.00 wib
Pacific building lt. 3, 
jl. Laksda adisucipto 157
telp.0274-555497, fax.0274-557904
CP: Pdp. arief wicaksono (08562722328)

gms amanat agung magelang 
ibadah Umum i Pk. 07.00 wib
ibadah Umum ii + Pro-m Pk. 17.00 wib                 
ibadah Pelajar + Pemuda Pk. 11.00 wib  
ibadah anak (sabtu) Pk. 16.00 wib
jl. gatot subroto 408
CP:irma (081 3244 32651)
sekret: jl. gatot subroto 36d/e
telp: 0293-314652, 0851 0051 5771 
Fax: 0293-3191391

gms surabaya 
ibadah Umum + anak i, ii, iii, iV:
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 wib
eaglekidz english service Pk. 16.00 wib
sibeC Convention hall-itC, 

army of god revival services
ibadah Pelajar (sabtu) Pk. 16.00 wib
ibadah Pemuda (minggu) Pk. 13.00 wib 
sibeC Convention hall-itC, 
jl. gembong 20-30 surabaya

ibadah anak (sabtu)  Pk. 16.00 wib
auditorium msCs (Voltage) 

keb. Profesional muda (Prom)
ibadah Umum+anak (sabtu)  Pk. 19.00 wib
sibeC Convention hall-itC, 
jl. gembong 20-30 surabaya

bukit doa “immanuel” Prigen
ibadah Umum     Pk. 10.00 wib
bukit doa immanuel, Prigen (tretes)

gms Unity surabaya timur
ibadah Umum + anak        Pk. 10.00 wib
Vision hall, 13th floor. 
marvell City Complex.
jl. raya ngagel 123, surabaya.
Cp. melyana (089677931982/081390801878)

gms house of Victory surabaya selatan
ibadah Umum i + anak Pk. 07.00 wib
ibadah Umum ii + anak Pk. 10.00 wib
jl. siwalankerto 145 surabaya
CP. dekky kusumaatmadja (081 232 885 44)

gms revelation surabaya barat 
ibadah Umum  + anak i    Pk. 07.00 wib
ibadah Umum  + anak ii     Pk. 10.00 wib
ibadah Umum  + anak iii     Pk. 16.00 wib
jl. raya sukomanunggal 
komplek Pertokoan satellite town 
square blok F/ no: 1-6, 22-26
telp. 031-7319854

gms denpasar-bali (the Light) 
ibadah Umum + anak i         Pk. 08.00 wita
ibadah Umum + anak ii        Pk. 11.00 wita
ibadah Umum        Pk. 17.00 wita
ibadah Pelajar + Pemuda  Pk. 14.00 wita
ibadah Pro-m (sabtu)   Pk. 19.00 wita
jl. teuku Umar barat 275,denpasar, bali 
(sebelum depo bangunan) 
telp: 0361-8466437

gms revival sidoarjo
ibadah Umum  + anak i               Pk. 07.00 wib
ibadah Umum + anak ii               Pk. 10.00 wib
ibadah Umum + anak iii             Pk. 16.00 wib
ibadah Umum + anak iV + Pro-m Pk. 19.00 wib
Voltage (sabtu)                 Pk. 16.00 wib
ibadah Pelajar + Pemuda            Pk. 13.00 wib
sebelah “herO” supermarket, kaV.a2 
no. 27-32 jl. Pahlawan sda. 
telp. 8946136, Fax: 8052650

gms revival madiun
ibadah Umum + anak i   Pk. 07.00 wib
ibadah Umum + anak ii  Pk. 17.00 wib
ibadah Pro-m (umum)     Pk. 10.00 wib
ibadah Pelajar + Pemuda Pk. 13.00 wib
ibadah anak (sabtu)                     Pk. 16.00 wib
jl. bogowonto 1, madiun
telp: 0351-469869

7



gms  kemah kemenangan salatiga
ibadah Umum + anak Pk. 08.00 wib
ibadah Pelajar + Pemuda 1 Pk. 13.00 wib
ibadah Pelajar + Pemuda 2 Pk. 16.00 wib
Voltage (sabtu Pk. 13.00 wib 
jl. sukowati 62, salatiga
telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus eko (085740282010)

gms tower of Victory semarang 
ibadah Umum + anak i              Pk. 10.00 wib
ibadah Umum + anak ii             Pk. 16.00 wib
ibadah Pelajar + Pemuda Pk. 13.00 wib
gereja mawar sharon “tower of Victory” 
jl. kompleks madukoro dd iii/ 5.
(ex giant), kel. tawangsari, kec. semarang 
barat, jawa tengah
CP: monalisa (085713022022/ 0852 1090 
0037), telp.1: (024) 761 3077, telp.2: (024) 
761 3082, telp.3: (024) 761 3078 

gms  solo
ibadah Umum + anak i    Pk. 10.00 wib
ibadah Umum + anak ii  Pk. 16.00 wib
ibadah Pemuda Pk. 13.00 wib
ibadah Profesional muda   Pk. 19.00 wib
aston solo hotel. ballroom lt. 5. 
jl slamet riyadi 373 solo
sekretariat gereja. jl. dr. supomo 75, 77 solo
(telp/ Fax): 0271-723172. 
(dita-085231221896)

gms Favour jakarta 
ibadah Umum +anak i Pk. 10.00 wib
ibadah Umum + anak ii Pk. 16.00 wib
ibadah Pemuda Pk. 13.00 wib
Voltage (sabtu Pk. 13.00 wib
Central Park mall, Podomoro City, 
gedung tribeCa Lt. 1
jl. Let. jend. s. Parman kav.28, jakbar
(sebelah mall taman anggrek)
telp: 021-56985786 / 87, 
Fax: 021-56985785

gms  tentara tuhan bandung  
ibadah Umum + Pro-m Pk. 10.00 wib
ibadah anak            Pk. 10.30 wib
ibadah Pemuda Pk. 13.00 wib
meeting room royal Palm lt.8
aston tropicana hotel bandung
Premier Plaza, jl. Cihampelas 125-120
bandung 40131
sek: jl. terusan sutami, komp. setrasari mall 
Plaza 2, blok a no. 6
telp:  (022) 87775119

gms Provider sukabumi
ibadah Umum & anak  Pk. 10.00 wib
hotel maxone, jl. siliwangi 90 sukabumi
kantor sekretariat;
ruko bounty blok d4 
jl.  siliwangi no.  90 (depan hotel maxone) 
Cp : arsih/ryan : 08561611930

gms elevation Cirebon
special sunday service  Pk. 10.00 wib
Convention hall giant Cietos Lt.2
jln. rajawali raya Perumnas, Cirebon.
telp. 0231-8291317

gms mercy balikpapan
ibadah Umum + anak i Pk. 10.00 wita
ibadah Umum + anak ii Pk. 17.00 wita
ibadah Pemuda Pk. 13.00 wita
jl. mayjen sutoyo rt. 44 no. 32 
gunung malang (ex. gudang yOVa Lama)  
telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938

gms marvelous banjarmasin
ibadah Umum +  anak i  Pk. 10.00 wita
ibadah Pelajar + Pemuda Pk. 13.00 wita
ibadah Umum +  anak ii Pk. 17.00 wita
hOteL g’sign, jl. a. yani km 4,5
sekretariat: jl a. yani km. 3,5 no. b.8
ruko tunjung maya, seberang Poltabes
banjarmasin (0511-3252888)
CP : yuliana (085243551976)

gms grace samarinda 
ibadah Pelajar + Pemuda Pk. 13.00 wita
ibadah Umum + anak i           Pk. 10.00 wita
ibadah Umum + anak ii           Pk. 17.00 wita
Planet swalayan lt.2.
ibadah anak                Pk. 17.00 wita
Planet swalayan lt.3, jl. rajawali no.8
sekre.: ruko Citraland bL 17, 
jl. di Panjaitan, telp. 0541-4100650
Cp: brilli (082149911222)

gms Vibrant Pontianak
ibadah Umum (lt.2) Pk. 10.00 wib
ibadah anak  Pk. 10.15 wib
ibadah Pemuda Pk. 14.00 wib
jl. a. yani 2 no. 8
sekretariat Lt. 1. telp (0561) 6711134 ; 
Fax (0561) 6711634

gms restoration ambon
ibadah Umum + anak               Pk 10:00 wit
ibadah Pemuda                              Pk 14:00 wit
Convention hall Pacific hotel ambon Lantai 2, 
jalan Cendrawasih no. 8 ambon.
sekretariat: jln. Phb, halong atas. 
(dekat perumahan kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta)
telp. (0911)3831477 
CP: erik (085347261119)

gms saparua-mlk
ibadah Umum i  Pk. 09.30 wit
ibadah Umum ii Pk. 18.00 wit
ibadah anak  Pk. 15.00 wit
jl. depan Pasar saparua (ex bank danamon) 
tel/Fax.0931-21487

gms masohi (maluku tengah)
ibadah Umum               Pk. 09.30 wit
ibadah anak                   Pk. 16.00 wit
ibadah Pelajar + Pemuda  Pk. 13.00 wit
jl. manusela, belakang kantor 
kejaksaan negeri masohi   telp: 0914-22790
CP: Pdp. rudy ritiauw 085243078844 

gms breakthrough kendari
ibadah Umum 1 + anak    Pk. 09.00 wita
ibadah aOg Pemuda & Pelajar   Pk. 14.00 wita
ibadah Umum 2 + anak    Pk. 17.00 wita
ibadah Voltage (sabtu)    Pk. 16.30 wita
rUkO gms breakthrOUgh, 
jl. supu yusuf (depan Plaza kubra) 
CP : 0401-3111075
hP : 085256142882 (Pdp.  bobby turambi)

gms house of glory bitung
ibadah Umum i + anak   Pk. 09.00 wita
ibadah Umum ii   Pk. 18.00 wita
ibadah aOg    Pk. 13.00 wita
jl. samrat Pakadoodan Ling 3 
(sebelah yebenlin) telp: 0438 – 30903

gms tower of strength manado
ibadah Umum  i       Pk. 08.00 wita
ibadah Umum  ii                    Pk. 11.00 wita
ibadah Umum  iii                    Pk. 17.00 wita
ibadah Pemuda               Pk. 14.00 wita
Voltage special saturday  Pk. 16.00 wita
ibadah Pelajar (sabtu)  Pk. 16.00 wita
jl. wolter monginsidi, kompleks bahu mall  

(samping apartemen Lagoon) 
bahu - manado 95115,  telp. 0431-831226 
Cp : nain s. (085240163011)

gms  house of restoration tondano
ibadah Umum + anak   Pk. 10.00 wita
ibadah aOg youth Pk. 17.00 wita
jl. d.i. Panjaitan Ling 1, taler
(depan kantor Pos tondano)
telp: 0431 – 324046

gms Compassion kotamobagu
ibadah Umum + anak   Pk. 10.00 wita
ibadah teen/Pelajar  Pk. 14.00 wita
hotel sutan raja kotamobagu Lantai 2.
jalan siliwangi, kobo besar
Cp. ema wongkar (085240400801)

gms god’s dwelling Place makassar 
ibadah Umum i + anak Pk. 10.00 wita
ibadah aOg Pk. 13.00 wita
ibadah Umum ii + Pro-m Pk. 17.00 wita
hotel m-regency 
jl. daeng tompo no. 8 makassar
Cp. neltje ( 082187924935 )
sek. jl. sungai nuri no. 3a.

gms my home medan 
ibadah Voltage (sabtu)  Pk. 16.30 wib 
ibadah Pro-m (sabtu)          Pk. 19.00 wib
ibadah Umum + anak i    Pk. 07.00 wib
ibadah Umum + anak ii       Pk. 10.00 wib
ibadah Umum + anak iii    Pk. 16.00 wib
ibadah Pemuda Pk. 13.00 wib
ibadah  Pelajar (sabtu)       Pk. 16.00 wib
sun Plaza, lt. roof, jl. h. Zainul arifin 7, 
sek: jl. gaharu no 27 b medan, telp : 061- 
4530760

gms true Vine Pekanbaru 
ibadah Umum (lt.2)                      Pk. 10.00 wib
ibadah anak   (lt. 1, ViP a.b.C)       Pk. 10.00 wib
di restoran apollo, jl. ahmad yani no.83
ibadah Pemuda (sekretariat lt.3) Pk. 14.00 wib
sekretariat :
jln. teuku Umar no. 20-22, Pekanbaru 
CP: irawati santoso  (0812 6882 8800), 
telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816

gms Lighthouse Palembang  
ibadah Umum + anak           Pk. 10.00 wib
hotel horison Ultima Palembang Lt.3, r. 
semeru 1, jl. jend. sudirman 57
ibadah Pemuda Pk. 14.00 wib
komp. ruko graha maju motor
jl. rasyid nawawi no. 24-26F
telp (0711) 361425 / 366572
CP. Paul (0813-3221-2471)

gms  Lampung
ibadah Umum  + anak               Pk. 10.00 wib
hotel marcopolo, ruang restaurant
jl. dr. susilo no. 4, Lampung
CP: bp. eddy yanto - 085359785588

gms new Life jambi
ibadah Umum + anak                 Pk. 10.00 wib
kompleks ruko sentosa a3 - belakang toko 
gloria- Pasar, jl. raden mattaher jambi
telp. 0741 - 3068456 CP : edi riyanto Ong - 
0813 3824 7888, weinna - 0812 6065 6562

GMS Batam 
ibadah Umum Pkl 10.00 wib
ibadah eaglekidz 
(bintan room lt.2) Pkl 10.00 wib
nagoya hill hotel, Convention hall Lantai 2. 
superblok nagoya hill 
jl. teuku Umar, batam
CP : marike ( +62 852 57721624 )
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