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NEW WINE 
ANGGUR BARU 

 
 
PEMBUKAAN: 
Hari ini kita merayakan Pentakosa; sebuah momen ilahi 
di mana 2000 tahun yang lalu, murid-murid Yesus 
mengalami Pencurahan Roh Kudus. Saya percaya hari 
ini pun kita akan mengalami Pentakosta Pencurahan 
Roh Kudus yang dahsyat di tengah-tengah kita. Itu 
sebabnya saya akan sampaikan pesan Tuhan berjudul 
New Wine atau Anggur Baru di mana kita akan banyak 
belajar dari kisah perjamuan kawin di Kana. Dari kisah 
ini, saya percaya Roh Kudus mau curahkan Anggur 
Barunya dalam hidup kita semua. Apakah anda Siap? 
 
I. ANGGUR BARU SUKACITA 
a. Yohanes 2:1-2: 1 Pada hari ketiga ada perkawinan 

di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ; 2 
Yesus dan murid-murid-Nya diundang juga ke 
perkawinan itu.  

 Saya ajak anda melihat sosok seperti apa Yesus 
ketika Dia jadi manusia di dunia ini: Mujizat 
Pertama yang diadakannya adalah Ketika Dia 
hadir di sebuah Wedding Party.  

 Waktu saya renungkan hal ini, saya jadi mengerti 
bahwa Tuhan Yesus adalah Pribadi yang sangat 
asyik menyenangkan! 
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 Itu sebabnya di manapun Yesus berada, orang 
berbondong-bondong datang kepadaNya. Dimana 
Yesus berada, di situ sukacita melimpah!  

b. SAMA HALNYA DENGAN YESUS, ROH KUDUS 
ADALAH PRIBADI YANG MENYENANGKAN DAN 
MEMBAWA SUKACITA YANG BESAR. 

 Memang benar Roh Kudus sangat identik dengan 
kuasa dan pengurapan yang tanpa batas. 

 Roma 14:17 Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal 
makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, 
damai sejahtera dan SUKACITA OLEH ROH KUDUS. 

- Kisah Para Rasul 13:52 Dan murid-murid di 
Antiokhia PENUH DENGAN SUKACITA DAN 
DENGAN ROH KUDUS.  

 Saya berdoa pemahaman kita tentang karakter 
Roh Kudus ini membuat kita bisa semakin mudah 
membangun hubungan dengan Roh Kudus. 

- Inilah Anggur Baru pertama yang Roh Kudus ingin 
kerjakan di tengah-tengah kita: ANGGUR BARU 
SUKACITA! 

 Kesaksian: Saya percaya Inilah yang dirasakan oleh 
Pak Obaja Ketika Tuhan menyembuhkan dia dari 
masalah rambut rontok. Dia Sudah mencari-cari 
kesembuhan ke berbagai dokter, dukun, 
paranormal, tempat keramat, dst (karena waktu itu 
Pak Obaja masih belum kenal Yesus), akan tetapi 
semuanya itu sia-sia. Di Tengah kesedihan dan 
keputusasaannya, tiba-tiba ada seorang teman 
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yang berkata: Kamu Sudah coba semua cara, tapi 
sia-sia, kenapa nggak kamu coba datang pada 
Yesus, siapa tau Yesus mau menyembuhkanmu. 
Perkataan itu berbicara kuat dalam hatinya, dan 
kemudian Pak Obaja berdoa: "Yesus, kalau memang 
benar Engkau ada, maka sembuhkan aku, maka aku 
janji untuk ikut Engkau." Yang luarbiasa, sejak saat 
itu, rambutnya tidak rontok lagi, bahkan 
bertumbuh. Setelah beberapa saat, rambutnya 
mulai banyak, maka teman bertanya: Lho, sekarang 
rambutmu sudah sembu, gimana ceritanya? Pak 
Obaja menjawab: "Eh, aku pakai Obat dokter itu." 
Jadi bukannya menyaksikan Yesus, tapi dia Malah 
berkata bahwa itu adalah karena Obat. Anehnya, 
sejak saat itu, rambutnya rontok lagi. Dan Pak Obaja 
sangat menyesal dan minta ampun; akhirnya Tuhan 
Yesus sembuhkan total. Sejak saat itu, hatinya 
yang tadinya sesak, sedih, dan putus asa, meluap 
dengan sukacita karena Roh Kudus yang 
berlimpah-limpah! Anggur Baru Sukacita karena 
Roh Kudus tercurah! Alamilah perjumpaan pribadi 
dengan Roh Kudus dan terimalah Anggur Baru 
SukacitaNya yang melimpah! 

 
II. ANGGUR BARU BELAS KASIHAN 
a. Yohanes 2:3-5 3 Ketika mereka kekurangan anggur, 

ibu Yesus berkata kepada-Nya: "Mereka kehabisan 
anggur." 4 Kata Yesus kepadanya: "Mau apakah 
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engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba." 5 
Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan: 
"Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu!" 

 Tahukah saudara salah satu rahasia hidup kita bisa 
dipakai Tuhan menjadi saluran mujizat? Yaitu hati 
yang penuh belas kasihan! 

 Matius 9:35-36 35 Demikianlah Yesus berkeliling ke 
semua kota dan desa; Ia mengajar dalam rumah-
rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan 
Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan 
kelemahan. 36 Melihat orang banyak itu, 
tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada 
mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti 
domba yang tidak bergembala. 

- Hati Yesus sama dengan hati Roh Kudus: penuh 
dengan belas kasihan. 

 Setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus yang penuh 
belas kasih yang sama, juga melanjutkan 
pelayanan Yesus untuk terus mengerjakan 
mujizat! 

b. Lihat bagaimana Maria membuka hatinya 
sehingga Anggur Baru Belas Kasihan dari Roh 
Kudus memenuhi hatinya, sehingga dia bisa 
dipakai menjadi Saluran Mujizat bagi Perkawinan 
di Kana tersebut.  

 Ketika melihat pengantin tersebut sedang dalam 
masalah dan pesta tersebut terancam berhenti di 
Tengah jalan, maka dia mengupayakan apa yang 
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bisa dilakukannya: dia datang kepada Yesus dan 
memberitau bahwa anggurnya habis!  

 Sekalipun Yesus berkata: "Mau apakah engkau dari 
pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba." Tapi Maria 
Malah berkata pada para pelayan di situ: "Apa yang 
dikatakan kepadamu, buatlah itu!" 

 Dengan kata lain, karena dorongan belas kasihan 
yang besar, Maria berdoa, Maria berjuang, Maria 
melakukan semua yang dia bisa lakukan! Itulah 
yang membuat Yesus bertindak mengerjakan 
Mujizat Air berubah jadi Anggur, yang spektakuler 
tersebut!  

 Inilah Anggur Belas Kasihan yang mengerjakan 
Mujizat yang luarbiasa!  

 Saya tantang kita semua juga membuka hati kita 
dan minta Roh Kudus memenuhi dengan Anggur 
Baru Belas Kasihan.  

 Bukan hanya tergerak, tapi sungguh-sungguh 
bergerak!  

 Kesaksian: Dulu saya tipe orang yang cuek dan 
tidak peduli dengan orang lain. Saya jarang 
tergerak untuk menolong orang yang 
membutuhkan. Sampai Roh Kudus sendiri yang 
menjamah hati saya dan membawa saya dalam 
dimensi Anggur Baru Belas Kasihan dari Roh Kudus 
ini memenuhi hati saya. 

 Sejak saat itu, hati saya jadi gampang tersentuh 
dan gampang tergerak.  
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 Yang luarbiasa sementara saya membuka hati saya 
untuk dipenuhi dengan Anggur Belas Kasihan dari 
Roh Kudus, dan mulai jadi berkat bagi orang lain; 
saya merasakan Anggur SukacitaNya dalam hati 
saya tambah melimpah. Bahkan penyertaan dan 
pertolongan Tuhan semakin nyata saya rasakan 
dalam hidup saya. 

 
III. ANGGUR BARU MUJIZAT 
a. Yohanes 2:6-8.   6 Di situ ada enam tempayan yang 

disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang 
Yahudi, masing-masing isinya dua tiga buyung. 7 
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu: "Isilah 
tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan 
mereka pun mengisinya sampai penuh. 8 Lalu kata 
Yesus kepada mereka: "Sekarang cedoklah dan 
bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun 
membawanya.  

 Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk 
mengisi enam tempayan yang ada di sana. 

 Enam tempayan bicara tentang hidup kita (Angka 
6 berarti angka manusia) 

- Yohanes 7:38-39.   38 Barangsiapa percaya kepada-
Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari 
dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air 
hidup." 39 Yang dimaksudkan-Nya ialah Roh yang 
akan diterima oleh mereka yang percaya kepada-
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Nya; sebab Roh itu belum datang, karena Yesus 
belum dimuliakan. 

b. Yohanes 2:9 Setelah pemimpin pesta itu mengecap 
air, yang telah menjadi anggur itu — dan ia tidak 
tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan, 
yang mencedok air itu, mengetahuinya — ia 
memanggil mempelai laki-laki, 

 Air yang berasal dari tempayan yang kotor itu 
berubah menjadi anggur! 

 Mungkin anda berkata: kelihatannya terlalu 
muluk-muluk dan mustahil? 

 Saya berdoa supaya setiap orang di sekitarmu 
akan melihat perubahan hidupmu yang nyata dan 
terheran-heran dengan Mujizat Tuhan yang ajaib! 

 Kesaksian: Bukankah ini yang dialami oleh Pak 
Obaja?! Waktu dia remaja, dia sangat minder sekali 
karena masalah rambutnya yang rontok itu. Dia 
sering di-bully oleh teman-temannya karena 
masalah rambut tersebut. Sampai akhirnya dia jadi 
minder sekali dan putus Sekolah Ketika SMP kelas 
2. Akan tetapi begitu dia mengalami perjumpaan 
dengan Tuhan, hatinya dipenuhi dengan Anggur 
Baru Mujizat yang sangat ajaib: rambutnya 
sembuh, kepercayaan dirinya dipulihkan, dia 
bertobat dan terima Anugerah keselamatan, 
bahkan setelah itu Tuhan pakai Pak Obaja sampai 
sekarang jadi Berkat bagi banyak orang. Melalui Pak 
Obaja, banyak jiwa diselamatkan, banyak Keluarga 
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yang dipulihkan, banyak orang menerima harapan 
yang baru. Inilah Anggur Baru Mujizat dari Roh 
Kudus! Sebuah perubahan hidup yang sangat 
mencolok, sehingga orang-orang yang mengenal 
Pak Obaja waktu masih remaja, terheran-heran 
dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya.  

c. Berita gembiranya adalah: Semua anggur baru 
dari Roh Kudus semakin hari semakin indah, 
semakin manis, dan semakin ajaib.  

 Yohanes 2:9-10.   9 Setelah pemimpin pesta itu 
mengecap air, yang telah menjadi anggur itu — dan 
ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-
pelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya — 
ia memanggil mempelai laki-laki, 10 dan berkata 
kepadanya: "Setiap orang menghidangkan anggur 
yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, 
barulah yang kurang baik; akan tetapi engkau 
menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." 

 
PENUTUP: 
Ketika Anggur Baru Roh Kudus penuh dan melimpahi 
hidupmu, maka Anda akan mengalami keajaiban-
keajaiban yang luarbiasa, lebih dari yang bisa Anda 
pikirkan secara manusia, akan menjadi pengalaman dan 
kesaksian hidup Anda sehari-hari!  


