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“Tambah Satu Dolar Lagi Saja”
salah satu orang terkaya di zaman 
modern, miliarder asal Amerika Serikat,  
John D. Rockefeller, pernah ditanya, 
“Seberapa banyakkah uang yang 
dianggap cukup?” Konon ia menjawab, 
“Tambah satu dolar lagi saja.”
 Benar sekali! Adakah dari kita yang 
tidak suka mendapat “satu dolar lagi”? 
Bukankah tampaknya kita tak pernah 
merasa cukup, sebanyak apa pun yang 
sudah kita terima atau tabung? Rasanya 
ada saja tagihan yang harus dibayar, 
ada saja barang yang perlu dibeli, dan 
ada saja hal-hal yang membuat kita rela 
menyisihkan uang untuk membelinya. 
Bahkan ketika kita merasa bahwa 
kebutuhan mendasar seperti makanan, 
transportasi, dan tempat tinggal sudah 
tercukupi, kita masih perlu menyisihkan 
uang untuk masa depan—pendidikan 
anak-anak, biaya pengobatan darurat, 
dan dana pensiun.

Uang
Mengapa Rasanya  
Tak Pernah Cukup?
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 Maka dari itu, kita berjuang untuk 
memperoleh dan menabung lebih 
banyak lagi. Kita menambah jam 
kerja guna memperoleh upah lembur, 
membuka toko kita lebih lama, atau 
mengambil pekerjaan paruh waktu yang 
lain. Kita berusaha memaksimalkan 
investasi kita pada bursa saham atau 
memotong pengeluaran kita agar 
anggaran kita bisa seimbang.
 Mengapa kita melakukan semua 
itu? Karena kita memiliki banyak 
kebutuhan yang harus dipenuhi. Kita 
butuh memberi makan diri sendiri 
dan keluarga kita, mengusahakan 
tempat tinggal yang layak, dan 
merawat orangtua kita. Kita juga perlu 
memastikan bahwa kita memiliki uang 
lebih, seandainya ada yang jatuh sakit 
atau kita kehilangan pekerjaan. Pada 
dasarnya, kita butuh bertahan hidup, 
dan juga butuh terjamin secara finansial.
 Kita juga memiliki keinginan—hasrat 
alami untuk menikmati hasil kerja keras 
kita. Kita semua ingin menikmati sedikit 
kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup, 
baik dalam bentuk liburan bersama 
keluarga, menikmati makanan mewah, 
atau melakukan hobi favorit kita.
 Selain itu, kita juga mempunyai 
harapan. Kita berusaha membangun 



3

masa depan yang lebih baik untuk 
diri kita sendiri dan anak-anak kita. 
Mungkin kita ingin memiliki mobil 
yang lebih besar dan rumah yang lebih 
luas, atau bermimpi untuk membangun 
perusahaan kita sendiri. Kita juga 
berusaha memberikan pendidikan yang 
terbaik bagi anak-anak kita agar mereka 
memulai hidup mereka dengan baik, 
sehingga mereka juga dapat memiliki 
masa depan yang bahagia dan terjamin.
 Sayangnya, seperti yang telah dialami 
banyak orang, semua kebutuhan dan 
keinginan itu dapat memberikan 
banyak tekanan atas diri kita. Jam 
kerja yang panjang membuat kita 
kelelahan, tagihan yang menumpuk 
selalu membuat kita khawatir, dan saldo 
tabungan yang terus terkuras selalu 
mengingatkan bahwa sekeras apa pun 
kita berusaha, rasanya semua itu tidak 
pernah cukup.
 Terkadang, beban berat itu dapat 
mempengaruhi aspek-aspek lain dari 
hidup kita, yaitu tingkah laku kita, nilai 
hidup yang kita pegang, dan hubungan 
kita dengan orang lain. Kita merasa 
waktu untuk bermain dengan anak-anak 
semakin berkurang, tetapi pertengkaran 
dengan keluarga tentang kebiasaan 
belanja semakin sering terjadi. Kita 
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bersaing habis-habisan dengan rekan 
sekantor demi meraih penghargaan 
dan kenaikan jabatan. Kita mencari 
kebahagiaan, tetapi kita justru merasa 
semakin cemas.

 Pernahkah 
Anda bertanya-
tanya, mengapa 
kita tidak pernah 
merasa cukup? 
Mengapa setelah 
kita melakukan ini 
dan itu, kita masih 

membutuhkan “satu dolar lagi”? Apakah 
memiliki lebih banyak uang menjadi 
solusi bagi kebutuhan kita?

Uang Menjawab Segala 
Masalah Kita . . . Benarkah?
mari bersikap realistis: uang memang
dapat menyelesaikan banyak masalah, 
dan dapat membeli kebahagiaan—
sedikit kebahagiaan.
 Dengan uang, kita dapat membeli 
makanan, tempat tinggal, transportasi, 
dan obat-obatan. Dengan uang,  
kita dapat membiayai liburan dan 
kemewahan. Uang juga dapat memberi 
kita rasa aman—uang yang kita tabung 
dapat memenuhi kebutuhan kita ketika 
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, 

Kita mencari 
kebahagiaan, 
tetapi kita 
justru merasa 
semakin cemas.



Apakah Anda menerima manfaat  
dari bacaan ini? Berikan tanggapan 

dan usul Anda di sini.

Jika Anda ingin menerima  
Seri Pengharapan Hidup terbaru secara rutin 

atau ingin membagikan materi ini  
kepada orang lain, silakan:

KOMENTAR

BACA ARTIKEL LAIN

Daftar di sini

mailto:outreach.id%40odb.org?subject=Masukan%20untuk%20SPH
http://odb-ministries.org/news/id/id_201907163285.php
https://santapanrohani.org/sph/
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misalnya suatu penyakit dan krisis. Uang 
membiayai pendidikan anak-anak kita, 
dengan harapan mereka akan memiliki 
masa depan yang lebih baik.
 Namun ada yang tidak dapat 
dilakukan oleh uang. Ada kebutuhan dan 
keinginan yang tidak dapat dipenuhi 
oleh uang. Uang tidak dapat sungguh-
sungguh mengobati hati yang terluka 
atau memperbaiki hubungan yang rusak. 
Uang tidak dapat membeli persahabatan 
atau cinta sejati. Uang tidak dapat 
membangkitkan kembali orang terkasih 
dari kematian. Kita bisa memberi anak-
anak kita pendidikan dan mainan yang 
terbaik, tetapi tidak mengenal mereka 
dengan baik. Kita dapat meraih semua 
kemewahan materi yang kita inginkan, 
tetapi tetap kesepian dan kehilangan 
arah dalam hidup ini. Uang dapat 
memberikan sensasi dan kesenangan 
sesaat, tetapi tidak dapat menghadirkan 
sukacita dan kepuasan jangka panjang.
 Rockefeller sendiri sangat menyadari 
bahwa uang tidak dapat memberikan 
kebahagiaan yang sejati. Pria yang 
jika dihitung sekarang hartanya 
bernilai ratusan miliar dolar itu 
pernah mengatakan, “Salah besar jika 
menyimpulkan bahwa orang yang kaya 
raya selalu bahagia.”
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 Seorang perawat paliatif di Australia, 
yang telah bertahun-tahun merawat 
para pasien sekarat, pernah mencatat 
lima penyesalan utama yang disebutkan 
orang menjelang ajal mereka. Tidak satu 
pun dari mereka menyesal karena belum 
mencari banyak uang. Bahkan salah satu 
dari penyesalan utama mereka adalah, 
“Andai saja aku tidak memaksakan diri 
bekerja terlalu keras!” Kebanyakan orang 
mengharapkan dapat menghabiskan 
lebih banyak waktu dengan sahabat 

dan orang-orang 
terdekat mereka, 
atau mencoba 
untuk menjalani 
hidup yang lebih 
bahagia.
 Pernahkah 
Anda mendengar 
tentang seseorang 
yang ingin melihat 
saldo tabungannya 
sebelum ia 
meninggal? 
Menjelang ajalnya, 

seseorang biasanya mengharapkan 
kehadiran orang-orang terkasihnya—ia 
rindu dapat memeluk atau menyentuh 
anak atau cucu kesayangannya untuk 
terakhir kalinya—atau berbaikan 
lagi dengan kerabat yang telah lama 

Uang dapat 
memberikan 
sensasi dan 
kesenangan 
sesaat, tetapi 
tidak dapat 
menghadirkan 
sukacita dan 
kepuasan 
jangka panjang.



7

berselisih dengannya. Ketika kita telah 
kehilangan segala sesuatu dalam hidup 
ini, kecuali nyawa, yang tersisa bukanlah 
uang atau harta benda, melainkan hal-
hal tidak berwujud seperti hubungan 
dengan sesama dan makna hidup.
 Pada akhirnya, uang tidak lebih dari 
sekadar sarana untuk mencapai suatu 
tujuan. Uang dapat membantu kita 
meraih banyak hal, tetapi tidak semua 
hal. Uang tidak dapat mencukupi semua 
kebutuhan, keinginan, dan harapan kita.
 Jadi apa yang dapat kita lakukan? 
Jika uang bukanlah jawaban atas segala 
masalah kita, bagaimana kita dapat 
memenuhi semua kebutuhan dan 
keinginan kita? Dan bagaimana kita 
dapat terhindar dari sikap mati-matian 
mengejar uang?

Lebih dari Soal Uang 
ada orang yang mencoba untuk 
merasa puas dengan apa yang mereka 
miliki. Mereka meyakini bahwa jika 
mereka dapat belajar menjalani hidup 
sederhana, menghargai apa yang 
sudah mereka miliki, dan membatasi 
kebutuhan dan keinginan diri, mereka 
tidak akan terjebak dalam upaya mati-
matian untuk mencari lebih banyak 
uang.
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 Cara tersebut memang ada gunanya—
tetapi ada juga kelemahannya. 
Pertama, pada akhirnya kita mungkin 
mengabaikan kebutuhan dan tanggung 
jawab yang benar-benar perlu dipenuhi, 
dan ada konsekuensi serius yang harus 
ditanggung. Sebagai contoh, kita 
tidak dapat mengabaikan kebutuhan 
anak-anak kita akan makanan, tempat 
tinggal, dan pendidikan. Jika kita tidak 
bekerja keras, kita mungkin tidak akan 
memaksimalkan potensi kita. Kedua, 
kita mungkin sekadar menyangkali 
keinginan dan harapan kita yang 
sebenarnya alami dan manusiawi. 
Namun, cepat atau lambat, hal-hal 
tersebut tidak lagi mudah untuk 
diabaikan, dan akhirnya kita akan 
kembali merasa tidak puas dan tidak 
bahagia. Kepuasan sejati tidak akan 
dialami lewat usaha kita untuk berpikir 
positif, atau dengan pasrah menerima 
nasib.
 Mungkin ada jawaban lain yang 
lebih baik. Daripada mengandalkan 
uang sebagai solusi dari semua 
kebutuhan kita, atau mengabaikan 
uang sepenuhnya, bagaimana jika kita 
berpaling pada satu pribadi yang dapat 
memberi kita rasa aman dan kepuasan 
sejati?
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 Bayangkan seorang anak yang 
sangat dikasihi dan selalu dijaga oleh 
orangtuanya. Anak itu mungkin tidak 
memiliki banyak hal; ia mungkin tidak 
kaya, dan mungkin tidak memiliki 
semua yang diinginkannya. Namun ia 
tetap dapat merasa bahagia dan puas 
jika ia memiliki jaminan pasti bahwa 
orangtuanya mengasihinya dan tidak 
akan pernah mengabaikannya.
 Sekarang, bayangkan tentang satu 
pribadi yang dapat memberi kita kasih 
yang jauh lebih besar daripada kasih 
orangtua kita. Siapakah yang dapat 
mengasihi kita sepenuhnya, dengan 
kasih yang kekal dan langgeng, yang 
mengendalikan segala sesuatu, dan 
sangat tahu apa yang terbaik untuk kita?
 Pikirkan tentang Allah Sang Pencipta.
 Allah adalah Pribadi yang kekal, 
Mahakuasa, dan Mahatahu, yang 
mengenal dan mengasihi kita. Karena 
Dia menciptakan kita, Dia tahu persis 
apa yang kita butuhkan. Karena 
Dia mengasihi kita, Dia tahu apa 
yang terbaik bagi kita, dan Dia akan 
menyediakan segala yang baik bagi kita. 
Dan karena Dia berkuasa dan kekal, Dia 
dapat memberi kita kepastian bahwa Dia 
memegang kendali atas segala situasi, 
kehidupan, dan kekekalan kita.
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 Bagaimana 
kita tahu semua 
itu? Allah sendiri 
yang telah 
mengatakannya. 
Dia telah berjanji 
kepada kita: “Aku 
sekali-kali tidak 
akan membiarkan 
engkau dan 
Aku sekali-
kali tidak akan 
meninggalkan 

engkau” (Ibrani 13:5).

Memandang Kehidupan dari 
Sudut Pandang yang Baru
kita telah melihat bahwa uang 
hanyalah sarana untuk mencapai 
suatu tujuan. Sayangnya, banyak dari 
kita telah memusatkan perhatian kita 
hanya kepada sarana itu dan bukan 
pada tujuannya. Kita menyusahkan diri 
begitu rupa demi meraup lebih banyak 
uang, hingga akhirnya kita kehilangan 
kebahagiaan. Demi meraih tambahan 
“satu dolar lagi”, kita melupakan apa 
yang benar-benar penting dalam hidup 
ini.
 Namun demikian, jika kita berpaling 
kepada Allah—seperti seorang anak 

Kepuasan sejati 
tidak akan 
dialami lewat 
usaha kita 
untuk berpikir 
positif, atau 
dengan pasrah 
menerima 
nasib.
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yang berharap kepada orangtuanya—
sudut pandang kita akan hidup ini pun 
mulai berubah. Karena Dia menjanjikan 
kepada kita suatu masa depan yang 
kekal bersama-Nya, kita mulai dapat 
melihat jauh melampaui kebutuhan 
dan keinginan kita dalam hidup ini, 
dan tidak terus-menerus mencemaskan 
apa yang perlu kita perbuat untuk 
mencukupi semua kebutuhan dan 
keinginan itu. Sama seperti anak yang 
merasa aman dan puas hanya karena 
ia dikasihi orangtuanya, kita pun dapat 
merasa aman dan puas di dalam Allah.
 Sudut pandang itulah yang selalu 
menguatkan Paulus, seorang yang 
percaya kepada Allah, bahkan ketika ia 
dikurung di dalam penjara Romawi 2.000 
tahun yang lalu. Dalam suratnya kepada 
saudara-saudara seimannya, ia menulis: 
“Aku telah belajar mencukupkan diri 
dalam segala keadaan. Aku tahu apa 
itu kekurangan dan aku tahu apa itu 
kelimpahan. Dalam segala hal dan 
dalam segala perkara tidak ada sesuatu 
yang merupakan rahasia bagiku; baik 
dalam hal kenyang, maupun dalam hal 
kelaparan, baik dalam hal kelimpahan 
maupun dalam hal kekurangan. Segala 
perkara dapat kutanggung di dalam 
Dia yang memberi kekuatan kepadaku” 
(Filipi 4:11-13).



12

Lalu, Bagaimana?
jika demikian, bagaimana seharusnya 
kita memperlakukan uang? Jika 
kita dapat melihat jauh melampaui 
kebutuhan dan keinginan kita ketika 
kita percaya dan berpaling kepada 
Allah, bagaimana seharusnya sikap kita 
terhadap uang?
 Ketika kita berpaling kepada Allah, 
bukan berarti kita tidak lagi bersikap 
realistis. Uang mempunyai peran 
yang nyata dan bermanfaat dalam 
kehidupan modern, dan tentu tidak 
ada salahnya kita bekerja keras dan 
menabung dengan bijaksana. Namun 
kita ditantang untuk menyadari apa saja 
yang tidak dapat dilakukan oleh uang. 
Jika kita mengandalkan uang untuk 
mengendalikan hidup dan tujuan kita, 
kemungkinan besar kita akan terjebak 
dalam perlombaan untuk menimbun 
uang lebih dan lebih lagi—dan akibatnya 
hidup kita menjadi tidak bahagia.
 Namun jika kita mempercayakan 
hidup kita kepada Allah daripada uang, 
kita akan menerima sudut pandang 
baru tentang kehidupan dan keadaan 
keuangan kita. Kita akan mengetahui 
bahwa Allah tetap memegang kendali 
secara penuh. Kita akan meyakini bahwa 
Dia mengasihi dan memelihara kita, dan 
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bahwa Dia akan memberi kita kekuatan 
untuk menghadapi segala tantangan 
dalam hidup ini.
 Masih ingat dengan Rockefeller? 
Jutawan yang telah menghasilkan 
begitu banyak uang dalam hidupnya 
itu tahu di mana ia dapat menemukan 
kepuasan sejati. 
Ia berkata, “Di 
dunia ini, tak ada 
satu hal pun yang 
sebanding dengan 
persekutuan 
Kristen; tak 
ada yang dapat 
memberikan 
kepuasan penuh 
selain Tuhan 
Yesus.”
 Itukah yang Anda cari selama ini?

Segala 
perkara dapat 
kutanggung 
di dalam Dia 
yang memberi 
kekuatan 
kepadaku.
Filipi 4:13
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Jika Anda ingin mengetahui lebih 
banyak lagi tentang Allah, Anda 
dapat mendatangi gereja terdekat 
dan berbicara dengan hamba Tuhan 
yang dapat menolong Anda dengan 
per
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lebih bernilai daripada kesehatan dan
kehidupan di dunia ini—kita akan hidup
dengan penuh pengharapan.

Apakah Anda ingin tahu lebih banyak 
tentang Yesus, apa yang telah disediakan-
Nya untuk Anda, dan bagaimana Anda 
dapat mengenal-Nya?

Penerjemah: Rusiana Budirahardjo
Editor Terjemahan: Dwiyanto, Elisabeth Chandra
Penyelaras Bahasa: Bungaran Gultom, Natalia Endah
Penata Letak: Mary Chang
Perancang Sampul: Mary Chang

Kutipan ayat diambil dari teks Alkitab
Terjemahan Baru Indonesia © LAI 1974
© 2017 Our Daily Bread Ministries.
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Indonesian Looking at Life “Failing Health”

      Berbicaralah dengan seorang teman 
Kristen untuk tahu lebih banyak tentang 
Yesus. Kami di Our Daily Bread Ministries 
juga rindu menolong Anda. Tersedia buklet 
berjudul Kisah tentang Pengharapan, 
yang lebih jauh memperkenalkan Yesus 
kepada Anda. Buklet itu dapat Anda 
peroleh tanpa dikenakan biaya. 
Silakan menghubungi kami untuk 
mendapatkannya. 



Maukah Anda Mengenal Yesus?
Kisah tentang Pengharapan adalah buklet 
yang dapat membawa Anda
lebih mengenal pribadi Yesus Kristus. 

Pindai QR Code ini untuk 
membacanya secara daring, 
atau hubungi kami untuk 
mendapatkan edisi cetaknya 

tanpa dikenakan biaya. 

Kunjungi https://santapanrohani.org/sph 
untuk melihat bacaan-bacaan yang akan 
membantu Anda menemukan pertolongan 
yang ditawarkan Allah melalui firman-Nya 
atas beragam pergumulan dan pertanyaan 
hidup Anda.

Materi terbitan kami lainnya, baik dalam
bentuk cetak maupun digital, dapat Anda
akses di santapanrohani.org

Our Daily Bread Ministries
PO Box 15, Kilsyth, VIC 3137, Australia
Tel: (+61-3) 9761-7086, australia@odb.org

Our Daily Bread Ministries Ltd
PO Box 74025, Kowloon Central Post Office, Kowloon, Hong Kong
Tel: (+852) 2626-1102, Fax: (+852) 2626-0216, hongkong@odb.org

ODB Indonesia
PO Box 2500, Jakarta 11025, Indonesia
Tel: (+62-21) 2902-8950, Fax: (+62-21) 5435-1975,  
indonesia@odb.org

Daily Bread Co. Ltd
PO Box 46, Ikoma Nara 630-0291, Japan
Tel: (+81-743) 75-8230, Fax: (+81-743) 75-8299, japan@odb.org

Our Daily Bread Berhad
PO Box 86, Taman Sri Tebrau, 80057 Johor Bahru, Malaysia
Tel: (+060-7) 353-1718, Fax: (+060-7) 353-4439, malaysia@odb.org

Our Daily Bread Ministries
PO Box 303095, North Harbour, Auckland 0751, New Zealand
Tel: (+64-9) 444-4146, newzealand@odb.org

Our Daily Bread Ministries Foundation
PO Box 47-260, Taipei 10399, Taiwan R.O.C.
Tel: (+886-2) 2585-5340, Fax: (+886-2) 2585-5349, taiwan@odb.org

Our Daily Bread Ministries Thailand
PO Box 35, Huamark, Bangkok 10243, Thailand
Tel: (+66-2) 718-5166, Fax: (+66-2) 718-6016, thailand@odb.org

Our Daily Bread Ministries Asia Ltd
5 Pereira Road, #07-01 Asiawide Industrial Building, Singapore 368025 
Tel: (+65) 6858-0900, Fax: (+65) 6858-0400, singapore@odb.org

Ingin lebih mengenal Tuhan?
Bacalah firman-Nya  

dengan bantuan renungan 
Santapan Rohani 

Materi kami tidak dikenakan biaya. 
Pelayanan kami didukung oleh 

persembahan kasih dari para pembaca kami.

Pilihlah media yang sesuai untuk Anda.

CETAK
Menerima edisi 

cetak secara 
triwulan.

APLIKASI
Our Daily Bread/ 
Santapan Rohani
di Android & iOS.

E-MAIL
Menerima e-mail 

secara harian.

H U B U N G I  K A M I :

+62 21 2902 8950
+62 815 8611 1002
+62 878 7878 9978

   Santapan.Rohani
     indonesia@odb.org

santapanrohani.org
ourdailybread.org/locations/

https://santapanrohani.org/sph
http://santapanrohani.org


Apakah Anda ingin tahu  
lebih lanjut tentang Yesus?

Kisah tentang Pengharapan adalah buklet 
yang dapat memberi tahu Anda lebih 
lanjut tentang siapa Yesus dan karya-Nya 
bagi Anda. 

Pindai QR Code ini untuk 
membacanya secara daring, 
atau hubungi kami untuk 
mendapatkan edisi cetaknya. 

Kunjungi https://santapanrohani.org/sph 
untuk melihat bacaan-bacaan yang akan 
membantu Anda menemukan pertolongan 
terbaik yang ditawarkan Allah melalui 
firman-Nya atas beragam pergumulan dan 
pertanyaan hidup.

Untuk lebih banyak materi cetak dan 
digital, kunjungi santapanrohani.org

ANDA DAPAT MEMBERI 
DAMPAK YANG BERARTI! 
Materi kami tidak dikenakan biaya.  
Pelayanan kami didukung oleh persembahan 
kasih dari para pembaca kami. 

Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, Anda 
dapat mengirimkan persembahan kasih melalui 
rekening “Yayasan ODB Indonesia”
BCA Green Garden A/C 253-300-2510
BNI Daan Mogot A/C 0000-570-195
Mandiri Taman Semanan A/C 118-000-6070-162

Scan QR code ini untuk donasi 
dengan aplikasi e-wallet berikut:

QR Code Standar 
Pembayaran Nasional

Yayasan 
ODB Indonesia

Silakan konfirmasi persembahan kasih Anda  
melalui nomor kontak kami di halaman belakang 
buklet ini.

Anda juga dapat mendukung kami  
dengan meng-klik tautan ini.

http://santapanrohani.org/donate
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ODB Indonesia
PO Box 2500, Jakarta 11025, Indonesia
Tel: (+62-21) 2902-8950, Fax: (+62-21) 5435-1975,  
indonesia@odb.org

Daily Bread Co. Ltd
PO Box 46, Ikoma Nara 630-0291, Japan
Tel: (+81-743) 75-8230, Fax: (+81-743) 75-8299, japan@odb.org

Our Daily Bread Berhad
PO Box 86, Taman Sri Tebrau, 80057 Johor Bahru, Malaysia
Tel: (+060-7) 353-1718, Fax: (+060-7) 353-4439, malaysia@odb.org

Our Daily Bread Ministries
PO Box 303095, North Harbour, Auckland 0751, New Zealand
Tel: (+64-9) 444-4146, newzealand@odb.org

Our Daily Bread Ministries Foundation
PO Box 47-260, Taipei 10399, Taiwan R.O.C.
Tel: (+886-2) 2585-5340, Fax: (+886-2) 2585-5349, taiwan@odb.org

Our Daily Bread Ministries Thailand
PO Box 35, Huamark, Bangkok 10243, Thailand
Tel: (+66-2) 718-5166, Fax: (+66-2) 718-6016, thailand@odb.org

Our Daily Bread Ministries Asia Ltd
5 Pereira Road, #07-01 Asiawide Industrial Building, Singapore 368025 
Tel: (+65) 6858-0900, Fax: (+65) 6858-0400, singapore@odb.org

Ingin lebih mengenal Tuhan?
Bacalah firman-Nya  

dengan bantuan renungan 
Santapan Rohani 

Materi kami tidak dikenakan biaya. 
Pelayanan kami didukung oleh 

persembahan kasih dari para pembaca kami.

Pilihlah media yang sesuai untuk Anda.

CETAK
Menerima edisi 

cetak secara 
triwulan.

APLIKASI
Our Daily Bread/ 
Santapan Rohani
di Android & iOS.

E-MAIL
Menerima e-mail 

secara harian.

H U B U N G I  K A M I :

+62 21 2902 8950
+62 815 8611 1002
+62 878 7878 9978

   Santapan.Rohani
     indonesia@odb.org

santapanrohani.org
ourdailybread.org/locations/
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