


PROPHETIC WINDS OF THE HOLY SPIRIT #2 

ANGIN PROFETIK ROH KUDUS #2 

THE NORTH WIND OF REFRESHING 

ANGIN UTARA PEMBAWA KESEGARAN 

 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini kita akan lanjutkan seri firman Tuhan berjudul 

Angin Profetik Roh Kudus. Saya percaya hari ini kita akan 

menerima banyak pembukaan-pembukaan baru yang 

akan menjadi rhema dan tuntunan dalam hidup kita. 

Mari kita baca sekali lagi ayat dari Yehezkiel yang 

minggu lalu sudah kita baca. 

Yehezkiel 37:9-10 9 Maka firman-Nya kepadaku: 

"Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, 

hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup 

itu: Beginilah firman Tuhan ALLAH: HAI NAFAS HIDUP, 

DATANGLAH DARI KEEMPAT PENJURU ANGIN, DAN 

BEREMBUSLAH KE DALAM ORANG-ORANG YANG 

TERBUNUH INI, SUPAYA MEREKA HIDUP KEMBALI." 10 

Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan-Nya 

kepadaku. DAN NAFAS HIDUP ITU MASUK DI DALAM 

MEREKA, SEHINGGA MEREKA HIDUP KEMBALI. MEREKA 



MENJEJAKKAN KAKINYA, SUATU TENTARA YANG 

SANGAT BESAR. 

Angin Roh Kudus yang berhembus datang dari keempat 

penjuru, yaitu: utara, selatan, barat, dan timur. 

Hari ini saya akan membahas tentang The North Wind 

of Refreshing atau Angin Utara Pembawa Kesegaran. 

 

I. ANGIN ROH KUDUS DARI UTARA BERBICARA 

TENTANG HADIRAT DAN KEMULIAAN TUHAN. 

Yehezkiel 1:4-5, 26-28:  4 Lalu aku melihat, sungguh, 

ANGIN BADAI BERTIUP DARI UTARA, dan membawa 

segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-

kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar; di dalam, di 

tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa 

mengkilat.  5 Dan di tengah-tengah itu juga ada yang 

menyerupai empat makhluk hidup dan beginilah 

kelihatannya mereka: mereka menyerupai manusia,  26 

Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada 

menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata 

lazurit; dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang 

kelihatan seperti rupa manusia. 27 Dari yang 

menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat 

seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi 

sekelilingnya; dan dari yang menyerupai pinggangnya 

sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi 



sinar.   28 Seperti busur pelangi, yang terlihat pada 

musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan 

sinar yang mengelilinginya. BEGITULAH KELIHATAN 

GAMBAR KEMULIAAN TUHAN. Tatkala aku melihatnya 

aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang 

berfirman. 

Yehezkiel mendapat penglihatan yang begitu luarbiasa. 

Ayub 37:22 Dari sebelah utara muncul sinar keemasan; 

Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat.  

Angin utara ini adalah HADIRAT TUHAN. 

Arti sederhana dari HADIRAT yang adalah KEHADIRAN. 

Contoh: kalau rumah ditinggali oleh manusia (ada 

kehadiran manusia), maka rumah itu akan baik-baik 

saja. Tetapi rumah yang sama ketika tidak ditinggali 

manusia (tidak ada kehadiran manusia), bisa jadi rumah 

itu mengalami kerusakan. Aneh tapi nyata. Sewaktu ada 

manusia yang tinggal, temboknya baik-baik saja. Tetapi 

begitu rumah itu kosong sekian waktu, tiba-tiba tembok 

yang sama bisa dengan cepat mengelupas, rusak, 

berjamur, dll. Kamar yang diisi manusia akan tetap 

terawat. Tetapi kamar yang sama ketika tidak pernah 

diisi oleh manusia, tiba-tiba dalam waktu yang tidak 

lama akan hancur, rusak, plafon bisa jebol, dll. Ini yang 

saya sebut THE POWER OF PRESENCE: KEHADIRAN 

MEMBAWA PERBEDAAN. 



Kalau manusia saja punya the power of presence seperti 

yang baru saja saya contohkan, apalagi Tuhan! 

ABSENNYA (KETIDAKADAAN) HADIRAT TUHAN ADALAH 

HAL YANG SANGAT BURUK DAN MENGERIKAN. 

2 Tesalonika 1:9 Mereka ini akan menjalani hukuman 

kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat 

Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan-Nya, 

Matius 12:43-45 43 "Apabila roh jahat keluar dari 

manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang 

tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak 

mendapatnya. 44 Lalu ia berkata: Aku akan kembali ke 

rumah yang telah kutinggalkan itu. MAKA PERGILAH IA 

DAN MENDAPATI RUMAH ITU KOSONG, bersih tersapu 

dan rapi teratur. 45 Lalu ia keluar dan mengajak tujuh 

roh lain yang lebih jahat dari padanya dan mereka 

masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan 

orang itu lebih buruk dari pada keadaannya semula. 

Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat 

ini.” 

BERITA BAIKNYA: TUHAN TIDAK MAU MENJAUHKAN 

KITA DARI HADIRAT DAN KEMULIAANNYA! 

Tahun 2020 bukan tahun kebinasaan tetapi tahun 

kemuliaan Tuhan! 



Hari ini sebaliknya: mendekatlah lebih dekat masuk 

dalam hadirat Tuhan! 

Bahkan berita baik lainya: TUHAN JUSTRU AKAN 

MENGEMBUSKAN ANGIN UTARA ROH KUDUS DENGAN 

KUAT DI TENGAH-TENGAH KITA! 

 

II. ANGIN ROH KUDUS DARI UTARA MEMBAWA HUJAN 

Amsal 25:23a  Angin utara membawa hujan… 

HUJAN AKAN MEMBAWA KESEGARAN YANG BARU. 

Mungkin dalam hidup saudara saat ini, saudara seolah 

sedang mengalami satu musim kekeringan yang begitu 

panjang dan seolah semuanya menjadi begitu layu. 

Banyak orang salah dalam meresponi Situasi 

Kekeringan. 

Dan berita baiknya, INI SAATNYA ANGIN PROFETIK ROH 

KUDUS SEDANG BERHEMBUS DENGAN MEMBAWA 

KESEGARAN YANG BARU. 

Mazmur 68:10 Hujan yang melimpah Engkau siramkan, 

ya Allah; Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang 

gersang,  

Saya percaya ini saatnya angin utara dari Roh Kudus 

akan membawa hujan kesegaran dan hujan pemulihan 

untuk segala macam kekeringan dalam hidup kita! 



Saya nubuatkan: Ada Kebangkitan Rohani dalam diri 

anak-anak Tuhan yang pernah padam sebelumnya. 

KETIKA ROHMU SUDAH DISEGARKAN, TERIMALAH 

HUJAN YANG BERIKUTNYA: HUJAN BERKAT! 

Kejadian 2:5 belum ada semak apa pun di bumi, belum 

timbul tumbuh-tumbuhan apa pun di padang, SEBAB 

TUHAN ALLAH BELUM MENURUNKAN HUJAN KE BUMI, 

dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu; 

YEHEZKIEL 34:26-30 26 AKU AKAN MENJADIKAN 

MEREKA DAN SEMUA YANG DI SEKITAR GUNUNG-KU 

MENJADI BERKAT; AKU AKAN MENURUNKAN HUJAN 

PADA WAKTUNYA; ITU ADALAH HUJAN YANG 

MEMBAWA BERKAT.  27 Pohon-pohon di ladang akan 

memberi buahnya dan tanah itu akan memberi 

hasilnya. Mereka akan hidup aman tenteram di 

tanahnya. Mereka akan mengetahui, bahwa Akulah 

TUHAN, pada saat Aku mematahkan kayu kuk mereka 

dan melepaskan mereka dari tangan orang yang 

memperbudak mereka.  28 Mereka tidak lagi menjadi 

jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar tidak 

akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam 

dengan aman tenteram dengan tidak dikejutkan oleh 

apa pun. 29 Aku akan mendirikan bagi mereka suatu 

taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak 

seorang pun akan mati kelaparan dan mereka tidak lagi 



menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. 

30 Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN, 

Allah mereka, menyertai mereka dan mereka, kaum 

Israel, adalah umat-Ku, demikianlah firman Tuhan 

ALLAH. 

 

PENUTUP: 

Angin Roh Kudus dari penjuru utara akan membawa 

hujan berkat dan hujan kesegaran yang luarbiasa. 

Bahkan angin utara akan membawa hadirat Tuhan 

masuk dalam hidup saudara sehingga kemuliaan Tuhan 

semakin terpancar! Yesaya 60 tergenapi! 


