


R umah adalah tempat tinggal, tempat untuk 
berteduh dan berlindung dari cuaca. Tetapi 
lebih daripada itu, rumah juga menjelaskan 

identitas kita dan profil kita, karena rumah 
berbicara tentang tempat dari mana kita berasal.

Rumah berbeda dengan kemah. “Rumah” 
berbicara tentang tempat tinggal permanen, 
sedangkan “kemah” adalah tempat tinggal yang 
tidak permanen, mudah dipindahkan.

Secara status sosial ekonomi, orang yang 
tinggal di sebuah “rumah” adalah orang yang lebih 
kaya dan terhormat dibanding mereka yang tinggal 
di sebuah “kemah”.

“Rumah orang fasik akan musnah, tetapi 
kemah orang jujur akan mekar.” (Amsal 14:11). Dari 
ayat ini, ada hikmat Allah yang dinyatakan, bahwa 
nasib dari orang kaya dan orang miskin tidak 
ditentukan oleh kekayaan dan status sosialnya tapi 
oleh karakter dan jenis perbuatannya.

JuJurlah
Sekalipun kaya dan berstatus tinggi, kalau 

sifatnya fasik dan suka melakukan perbuatan 
kefasikan, pada akhirnya pasti menuju kepada 
kehancuran.

Kefasikan dalam Amsal 14 digambarkan 
sebagai kebodohan (ayat 1), sesat jalan dan 
menghina Tuhan (ayat 2), mulutnya mengucapkan 
kebodohan (ayat 3), bersaksi dusta (ayat 5), 
pencemooh (ayat 6), bebal (ayat 7).

Jalan kefasikan dipilih orang karena, mereka 
menyangka bahwa jalan itu lurus dan akan 
membawa kepada kehidupan, tapi ternyata jalan 
itu membawa kebinasaan (ayat 12).

Kefasikan terbentuk dari hati yang egois 
tidak memikirkan orang lain tapi hanya mencari 
keuntungan dan menyelamatkan diri sendiri. 

Kejujuran berbeda dengan kefasikan. 
Kejujuran terbentuk dari hati yang baik, tulus 
dan bersih, setia serta bisa dipercaya. Amsal 14 
menggambarkan kejujuran sebagai kebijaksanaan 
(ayat 1), takut akan Tuhan/menghormati Tuhan 
(ayat 2), mulutnya mengucapkan kebijaksanaan 
(ayat 3), setia/bisa dipercaya, tidak berbohong 
(ayat 5), berpengertian atau mempunyai bobot 
pengetahuan (ayat 6), mengerti jalannya sendiri – 
segala tindakan dan keputusan bisa dipertanggung 
jawabkan karena sudah melalui pertimbangan yang 
matang (ayat 8).

BiJak
Siapakah yang disebut sebagai orang bijak? 

Pertama, orang yang tak berpengalaman percaya 
kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak 
memperhatikan langkahnya (ayat 15).

Ia tidak mudah percaya begitu saja dengan 
berbagai informasi. Semua keputusan dan 
langkahnya dipertimbangkan dengan matang.

Kedua, orang bijak berhati-hati dan menjauhi 
kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan 
nafsunya dan merasa aman (ayat 16).
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Orang bijak berhati-hati dalam bertindak dan 
dia kenali kejahatan dan menjauhinya.

Ketiga, siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, 
tetapi orang yang bijaksana, bersabar (ayat 17). 
Tidak mudah marah, orangnya sabar.

Keempat, orang yang tak berpengalaman 
mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak 
bermahkotakan pengetahuan (ayat 18). Ia suka 
dengan pengetahuan, mempunyai sikap mau 
belajar dan diajar.

Kehidupan dari orang bijak, orang yang baik 
penuh dengan kuasa atau yang kita kenal dengan 
berwibawa. Wibawa itu kekuatannya lebih dari 
pada kekuatan otot, karena dapat menaklukan 
orang dari hatinya. Orang yang berwibawa, 
membuat orang segan dan hormat. Perhatikan ayat 
19, “Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang 
fasik di depan pintu gerbang orang benar.”

Tetaplah pilih jalan kebenaran, kebaikan dan 
kebijaksanaan karena jalan ini menuju kepada 
kehidupan. Puji Tuhan! n (Pdt. Samuel Handoko)

KefasiKan teRbentuK daRi hati 
yang egois tidaK memiKiRKan 

oRang lain tapi hanya 
mencaRi Keuntungan dan 

menyelamatKan diRi sendiRi. 
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“Kalau kita mengerti bahwa Tuhan berdaulat 
atas hidup kita, bahwa Tuhan yang atur semua 
untuk kebaikan kita, maka kita bisa hidup dengan 
tenang,” demikian disampaikan Bp. John Mantofa 
dalam kotbahnya di retret “Self Discovery” yang 
diadakan oleh Mawar Sharon Senior pada hari 
Rabu (11/10) - Kami (12/10) lalu di Griya Kusuma 
Indah, Pacet.

Meski tidak muda lagi, 55 orang peserta yang 
rata-rata berusia di atas 55 tahun, bahkan ada yang 
berusia 90 tahun, tetap antusias mengikuti sesi 
demi sesi.

Peserta berangkat bersama dengan BIS dari 
Marvell City, pukul 11.00 WIB. Sesampainya di 
Pacet, mereka langsung menempati kamar masing-
masing untuk beristirahat.

Sorenya, peserta mengikuti sesi yang 
disampaikan oleh Bapak John Mantofa. Peserta 
sangat diberkati dengan materi beliau. “Tips 
agar hidup tenang di masa tua: jangan kecewa. 
Kita harus siap menerima semua kenyataan dan 
pertanyaan dalam hidup ini. Ingat, betapa pun 
berat cerita kita, suatu saat akan menjadi cerita 
hebat tentang Tuhan yang baik,” kata Bapak John.

Selesai makan malam, acara dilanjutkan 
dengan permainan ringan yang menghibur. Hingga 
pukul 21.00 WIB, peserta masih larut dalam 
keceriaan permainan. 

Keesokan harinya, peserta mengikuti senam 
pagi yang dipimpin oleh Ibu Herlina. Sesi siang 
dilanjutkan oleh Pdm. Denny Renata dan Pdm. 
Yenny Verodika. 

“Rahasia seseorang bisa kuat melayani Tuhan, 
adalah bukan pada kekuatan fisiknya, tapi rohnya. 
Jika kita intim dengan Tuhan, Ia akan memberi kita 
kekuatan!” kata Pdm. Yenny. 

“Empat vitamin untuk meneguhkan 
jati diri: yakinkan diri bahwa Tuhan setia, 
mempersembahkan hati bagi Allah, 
memperkatakan firman setiap saat, dan selalu 
mengingat kebaikan Tuhan,” kata Pdm. Denny 
Renata.

Para peserta sangat diberkati di dalam retret 
ini. Ibu Fang-Fang mengatakan, “Saya sebenarnya 
agak sakit, tapi ketika mengikuti retret ini dan 
melihat Oma-Oma antusias memuji Tuhan, 
semangat saya ikut tumbuh.” n (agung)

SELF
DISC O
VERY
RETRET MS SENIOR
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S aya menikah pada akhir bulan November 
2015. Suami dan saya ingin segera memiliki 
momongan. Namun, beberapa bulan 

kemudian, kerinduan kami belum terjawab. Malah 
saya didiagnosa hyperthyroid pada bulan Maret 
2016. 

Awalnya saya menangis karena kami begitu 
merindukan kehadiran anak dalam pernikahan 
kami. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan 
mencelikkan mata kami akan kasih karunia yang 
dapat kami kerjakan dalam masa penantian buah 
hati.

Hasil laboratorium saya untuk T3, T4 dan 
TSHS sangat buruk. Angkanya jauh dari batas 
normal. Selama meminum obat sampai bulan Mei 
2017, hasil laboratorium saya tidak mengalami 
perubahan yang signifikan. Dokter meminta kami 
cek ke beberapa laboratorium yang berbeda. 
Hasilnya sama saja.

Kami mencoba second opinion ke empat 
dokter berbeda, mulai dari dokter bedah, 
internis hingga spesialisasi endokrin. Keempatnya 
mengatakan hal yang sama, dan menyarankan 
kami untuk bersantai saja, sembari menunggu 
hormon saya kembali normal. Perkiraan dokter 
paling cepat mungkin 2 tahun. Setelah hormon 
normal, saya baru bisa hamil.

Pada saat saya ikut mission trip ke Jember 
pada 23 April 2017, Bapak dan Ibu TL yaitu 

Bapak Adrian Sarwono dan Ibu Lely, pernah 
mendoakan kami untuk segera memiliki 

momongan. Kemudian pada saat mission trip 
di Makassar pada 28 mei 2017, Bapak Adrian 
mendorong kami agar maju ketika Pdt. Jusuf 
Soetanto mengadakan live streaming altar call 
untuk pasangan yang merindukan anak. 

Sekalipun kami sudah menceritakan diagnosa 
dokter, Bapak Ibu TL tetap beriman bahwa kami 
akan segera dikaruniai anak. Kami meresponi dan 
maju altar call.

Pada 1 Agustus 2017, saya hadir dan melayani 
sebagai usher di Connecting Time “Pintu-pintu 
Mujizat” di SIBEC Convention Hall-ITC Surabaya. 
Puji Tuhan! Ada pintu mujizat yang dibukakan 
untuk kami. Akhir Agustus 2017, saya terlambat 
datang bulan. Dalam hati, saya yakin pasti hamil. 
Seminggu kemudian, saya tes kehamilan dan 
hasilnya positif. Suami saya senang, namun kuatir 
akan kesehatan saya. 

Besok paginya kami melakukan tes 
laboratorium. Puji Tuhan, hasil laboratorium 
dan dokter menyatakan saya sudah normal. 
Bahkan dokter kami yang bukan orang percaya 
menyampaikan, “Ini adalah pemberian dari 
Tuhan. Nikmati saja.” Tidak ada lagi pesan medis 
yang disampaikan selain, “Selamat!” Segala 
kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus 
Kristus! n (Larry & Vero, 
Jemaat GMS)

iada
YANG

M U S TA H I L
T
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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 + anak iii       pk. 17.00 Wita
ibadah pelajar + pemuda  pk. 14.00 Wita
ibadah Voltage (sabtu)  pk. 16.00 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
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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 (R. anggrek)           pk. 10.00 Wib
ibadah anak  (R. Kenanga)             pk. 10.00 Wib
hotel marcopolo, Jl. dr. susilo no 4
cp: nessya ( 0721-475551)

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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