
 

 

Mengingat Siapakah Allah  

Dengan mengingat siapakah Allah, merupakan salah satu cara yang ditawarkan untuk 
mengatasi kecemasan/kekuatiran. Selain memberikan penghiburan, mempelajari dan 
mengingat siapakah Allah, akan meningkatkan iman seseorang. Cara kita mengingat 

siapakah Allah melalui belajar dari beberapa nama Allah/nama Yesus/karakter Allah (diadaptasi dari Rose 
Publishing) 

Nama Allah/Nama Yesus/karakter Yesus 

Nama Allah Arti Aplikasi Referensi 
Alkitab 

Pengalamanku  

Adonai Tuan,  
Tuanku yang 
agung/Allah yang 
perkasa 

Tuhan adalah tuan yang 
agung dan perkasa. 
Otoritas total ada 
padaNya 

Habakuk 3:19, 
Maz 8 

 

Elohim Yang Mahakuasa, 
Pencipta 

Tuhan adalah pencipta 
dunia ini, Dia tahu segala 
sesuatu 

Kej 1:1-3, Ul 
10:17, Maz 68 

 

El Roi Tuhan yang melihatku Tidak ada tempat di 
dunia yang terluput dari 
Allah. Allah peduli dan 
tahu masalah manusia 

Kej 16:11-13, 
Maz 119:7-12 

 
 
 

El Shaddai yang mencukupi, Allah 
yang maha kuasa/maka 
perkasa 

Allah adalah sumber 
berkat kita. Allah 
berkuasa, tidak ada 
masalah yang berat 
buatNya 

Maz 90  
 
 

Immanuel Tuhan beserta kita 
“I am” 

Allah tidak pernah 
berubah. JanjiNya tidak 
pernah gagal. Ia setia ada 
bersama dengan kita 

Mat 1:23  
 
 

Jehovah-
Rapha 

Tuhan yang 
menyembuhkan 

Tuhan menyediakan 
kesembuhan spiritual, 
fisik dan emosional di 
dalam Kristus. Ia dapat 
menyembuhkan kita 

Maz 103:3, Maz 
147:3 

 
 
 

Jehova-Rohi Tuhan itu gembalaku Allah melindungi, 
menyediakan, memimpin 
dan peduli. Seorang 
gembala yang baik 

Maz 23:1-3, Yes 
53:6 

 
 
 

Jehova-
Tsidkenu 

Tuhan itu kebenaranku Allah menanamkan 
kebenaran kepada kita 

Yeh 36:26-27, 
2 kor 5:21 

 
 
 

Raja di atas 
segala raja 

Raja di atas segala raja, 
tidak ada yang melebihi 
Allah 

Allah adalah Allah yang 
mengatasi apapun yang 
ada di dalam dunia 

Wahyu 17:14, 
luk 8:24 

 



 

 

(pemerintahan, alam 
semesta, masalah,dll) 

Bapa yang 
kekal 

Kekal untuk selama-
lamanya 

Yesus ada untuk selama-
lamanya, tidak akan 
binasa 

I Yoh 1:1-3,  
Yes 9:5 

 
 
 

Allah itu 
Kasih 

Allah yang mengasihi Apapun keadaannya 
Allah mengasihi manusia, 
bahkan memberikan 
nyawaNya ketika 
manusia berdosa 

Yoh 3:16, Efesus 
2:8, I Yoh 4:10 

 
 

Juruselamat Juru selamat manusia Menyelamatkan manusia 
dari dosa dan 
memberikan hidup yang 
kekal 

Yoh 3:16, Yoh 
5:24,  Roma 6:23 

 
 
 

Allah itu 
setia 

Allah setia  Allah yang setia terhadap 
janjiNya dan tidak akan 
mengingkarinya 

I kor 1:9, I kor 
10:13 

 

Roh Kudus 
sebagai 
penghibur 

Roh yang menghibur dan 
menguatkan 

Roh kudus adalah 
kekuatan dan penghibur 
kita.  

Yoh 14:15-18  

 
 
 

    

 
 
 

    

 

Petunjuk: 

 Ini adalah sebagian dari nama sifat/karakter Allah. Ayat referensi sebagai penolong untuk lebih 

memahami nama sifat/karater yang disebutkan.  

 Di tabel pengalaman, kamu dapat mengisinya dengan pengalamanmu berkaitan dengan nama 

sifat/karakter Allah tersebut. 

 Jika kamu belum/tidak menemukan pengalaman dengan nama sifat/karakter Allah tersebut, 

kamu bisa mengosongkannya 

 Kamu bisa menambah nama sifat/karakter Allah yang kamu temukan/alami sendiri 

Refleksi: 

 Apa yang kamu rasakan dan pelajari selama kamu meningat pengalamanmu terhadap nama 

sifat/karakter Allah tersebut (secara khusus dalam menghadapi kecemasan sekarang ini) 

Catatan: 

 Mengingat waktu, tidak semua pengalaman bisa disharingkan, satu orang bisa sharing 2-3 

pengalaman dengan nama sifat/karakter Allah tersebut plus pertanyaan refleksi (atau 

menyesuaikan waktu) 


