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KELAS BELAJAR TEOLOGI ONLINE UNTUK UMUM



SAHABAT  TERKASIH,

Dalam tahun-tahun terakhir kita telah melihat pertumbuhan luar biasa 
dari cara pembelajaran daring (online learning). Pendidikan bermutu 
tidak lagi sulit diakses bagi para murid di seluruh dunia. Sejak tahun 
1994, ODB University telah meluncurkan sebuah program belajar 
teologi yang relevan bagi gereja masa kini. Saat ini, situs web kami yang 
berbahasa Inggris (odbu.org) menyediakan lebih dari 200 mata pelajaran 
yang berkualitas, dan beberapa materinya sudah tersedia dalam berbagai 
bahasa. 

Untuk bahasa Indonesia, Our Daily Bread Ministries menghadirkan 
id.odbu.org, kelas belajar teologi online untuk umum. Program daring 
ini memberi alternatif pembelajaran mandiri bagi jemaat maupun 
pemimpin gereja, agar mereka dapat memperdalam wawasan teologi 
di tengah padatnya kesibukan sehari-hari. Kami rindu program ini juga 
dapat menjangkau para hamba Tuhan di berbagai pelosok negeri, agar 
mereka semakin diperlengkapi dalam pengetahuan, pelayanan, dan 
kehidupan mereka sehari-hari. Pelayanan kami terbuka bagi beragam 
denominasi dan aliran gereja yang ada di Indonesia. 

Kunjungi id.odbu.org sekarang juga, dan mari ikut memperlengkapi 
generasi berikutnya bagi kemuliaan Allah di Indonesia!

Netty Susanto 
Direktur Eksekutif
ODB Indonesia



Menyediakan kelas belajar teologi online yang terjangkau 
untuk membangun jemaat dan pemimpin gereja Indonesia 
yang dewasa rohani, siap melayani, dan produktif.

Melihat orang-orang dari segala bangsa mengalami 
persekutuan pribadi dengan Kristus, bertumbuh menyerupai 
Dia, dan melayani di jemaat lokal yang merupakan anggota 
keluarga-Nya.

VISI KAMI

MISI KAMI

YANG KAMI LAKUKAN 
Sejak permulaan kami pada tahun 1994, Our Daily Bread 
Ministries telah memanfaatkan beragam bentuk teknologi agar 
konten pembelajaran berkualitas dari para ahli dalam bidang 
teologi dan spiritualitas dapat diakses dengan mudah dan 
terjangkau. Hingga kini, Allah telah memakai pelayanan ini 
untuk melayani jutaan pengguna dengan pemahaman yang lebih 
mendalam tentang hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup.

Di bawah nama Our Daily Bread University, pelayanan kami 
menjangkau lebih dari 120.000 murid setiap bulan melalui  
kelas-kelas yang dipimpin oleh para pemimpin dari berbagai 
negara, materi-materi inti yang diterjemahkan ke beragam 
bahasa, serta kerja sama dengan sejumlah lembaga pelatihan  
dan pendidikan teologi.



KURIKULUM 
ODB University merupakan nama program belajar yang memberi setiap 
orang kesempatan untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang berfokus 
pada Alkitab lewat kelas-kelas yang mudah diakses dan terjangkau oleh 
siswa dari semua tingkatan dalam bidang studi yang berbeda-beda. 
Kelas-kelas ini tersedia untuk siapa saja, di mana pun Anda berada.

Di id.odbu.org, kami berfokus khusus pada seri pengajaran dasar, 
dengan pembelajaran yang dirancang bagi mereka yang belum pernah 
mengenyam pendidikan teologi:



PENGAJARAN BERKUALITAS
Kami menyediakan konten berkualitas dalam berbagai format 
dan peserta dapat memilih cara terbaik untuk pembelajaran 
mereka. Juga, kami mengadakan kelas-kelas belajar teologi online 
langsung oleh sejumlah akademisi. 

MANDIRI DAN EFISIEN
Format daring memberikan peserta keuntungan belajar mandiri 
dari rumah pada waktu yang sesuai dengan jadwal mereka. Selain 
menghemat biaya, model belajar ini memungkinkan peserta tetap 
terlibat dalam pelayanan mereka masing-masing dan membawa 
apa yang mereka pelajari dari program ini langsung ke ladang 
pelayanan. 

FOKUS PADA PERUBAHAN HIDUP
Kami senang melihat para peserta mengalami perubahan hidup 
melalui kelas belajar yang mereka terima. Transformasi tersebut 
bisa terjadi setelah peserta menyelami pengajaran secara 
mendalam, terus berfokus pada Alkitab, dan belajar bergantung 
kepada Tuhan melalui pembelajaran yang dijalani di tengah 
kondisi kehidupan mereka masing-masing.

KEUNGGULAN



PENDANAAN
Pelayanan Our Daily Bread Ministries di Indonesia 
didukung terutama oleh persembahan kasih dari  
para pembaca di dalam negeri. 

Kami mengajak Anda untuk ikut ambil bagian  
dalam pelayanan ini, agar pembelajaran teologi  
dan spiritualitas Kristen ini dapat dinikmati  
lebih luas hingga menjangkau para pemimpin  
gereja dan umat Tuhan di berbagai  
pelosok Indonesia.

Kunjungi https://bit.ly/DonasiODBU  
untuk memberikan persembahan kasih. 

KESAKSIAN

Suatu hak istimewa bisa bekerja sama dengan ODB dalam  
acara Kelas Belajar Teologi secara daring. Sungguh istimewa dan  
sangat memberkati, terutama ketika melihat respons positif dan  
dampaknya kepada spiritualitas jemaat maupun rekan-rekan dari  
gereja-gereja lain.   PDT USADA LENNO ELTHO, GKR KUPANG

Program ODB University sangat baik untuk belajar mengenal Allah, 
menambah wawasan Alkitab, dan bertumbuh dalam iman. Materi 
yang disampaikan praktis dan mudah dipahami, sehingga program 
ini dapat diikuti oleh semua kalangan.          GLORIA THEODORA, KUPANG
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