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Latar Belakang:

Yesus melakukan banyak mukjizat dan banyak orang berkerumun di sekeliling-Nya.
Dia menyembuhkan orang sakit (penyakit fisik dan penindasan spiritual).
Yesus mengusir setan.

Ayat 20, "Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah
orang banyak berkerumun pula, sehingga makanpun mereka tidak
dapat."

Meskipun Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan-Nya yaitu menyembuhkan banyak
orang tetapi mereka mengikuti-Nya oleh karena itu Yesus tidak ada waktu untuk
makan sepanjang hari.

Ayat 21, "Waktu kaum keluarga-Nya mendengar hal itu, mereka
datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka Ia tidak waras
lagi."

Keluarga Yesus datang dan memberi Dia makanan karena mereka khawatir. Yesus
bekerja terlalu keras untuk menyembuhkan banyak orang yang sakit dan orang
yang secara rohani tertindas.

Ayat 22, "Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata:
"Ia kerasukan Beelzebul," dan: "Dengan penghulu setan Ia mengusir
setan."
Beelzebul ialah raja atau pemimpin iblis. Mereka berkata bahwa Yesus adalah raja
iblis.
Ahli taurat adalah para pemimpin Yahudi.
Mereka adalah orang-orang religius. Mereka selalu di perhatikan oleh orangorang.
Mereka selalu berbicara tentang Firman Tuhan tetapi kehidupan mereka tidak
menunjukkan apa yang mereka bicarakan. Mereka tampak mengesankan namun
nyatanya kosong.
Tetapi waktu Yesus datang orang-orang tidak peduli lagi dengan mereka dan
mereka cemburu dengan Yesus.

Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan Yesus untuk menyembuhkan
orang sakit dan mengusir setan berasal dari Tuhan. Tetapi karena kecemburuan
mereka berkata bahwa Yesus adalah kepala setan/Beelzebul.
Ayat 21-27: Yesus menjawab mereka bahwa apa yang mereka katakan bahwa
Yesus mengusir setan karena dia kepala iblis tidak masuk akal. Dia mengatakan
juga bahwa iblis ada di mana-mana.
Tetapi orang-orang Kristen ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati mereka.
Roh Kudus lebih besar dari iblis.

Ayat 28, 29 dan 30, “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya semua
dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat
yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus,
ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah
karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka
katakan bahwa Ia kerasukan roh jahat."
DOSA ABADI:

Ada “dosa abadi” atau satu dosa dimana kita benar-benar tidak memiliki
kesempatan dan kita akan berakhir di neraka.
“Dosa Abadi” ini adalah ketika kita menghujat, menolak dan melawan Roh Kudus.

DOSA TERHADAP ROH KUDUS:

Dosa ketika kita mengetahui bahwa sesuatu datang dari Tuhan seperti kebenaran
Tuhan, mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan dan Yesus sebagai Juruselamat tetapi kita
menolakNya. Jika kita menolak apa yang berasal dari Tuhan tentu saja kita akan
pergi ke neraka.
Ini bukan “dosa yang lucu/aneh."

SATU-SATUNYA CARA UNTUK PERGI KE SURGA:
Percaya kepada Yesus!!!!

Yesus berkata, “Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang
datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.”
Jika kita menolak janji-janji yang jelas dari Tuhan dimana janjiNya ialah, “jika
kita percaya kepada Yesus kita akan beroleh hidup yang kekal” ( Yohanes 3:16).
Kita tidak ada harapan lagi. Maka kita akan pergi ke neraka.

Contoh: Alkitab ditulis oleh Roh Kudus dan ditulis melalui manusia. Roh Kudus
memimpin manusia untuk menulis kebenaran Tuhan dan jika kita menolaknya
kita akan masuk ke neraka.

Ayat 31-35, “Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus.
Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang
memanggil Dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi Dia, mereka
berkata kepada-Nya: "Lihat, ibu dan saudara-saudara-Mu ada di
luar, dan berusaha menemui Engkau. Jawab Yesus kepada mereka:
"Siapa ibu-Ku dan siapa saudara-saudara-Ku?" Ia melihat kepada
orang-orang yang duduk di sekeliling-Nya itu dan berkata: "Ini ibuKu dan saudara-saudara-Ku! Barangsiapa melakukan kehendak Allah,
dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah
ibu-Ku."
Yesus mengajari kita kebenaran yang sangat penting. Siapapun yang melakukan
kehendak Tuhan akan menjadi bagian dari keluarga Yesus.

APAKAH KEHENDAK TUHAN?

Yohanes 6: 40, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, yang
melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya
Aku membangkitkannya pada akhir zaman."

APA KEHENDAK TUHAN?

Ketika kita menyadari bahwa Yesus adalah anak Allah yang mati untuk dosa-dosa
kita dan yang bangkit dari kematian untuk kita.
Kehendak Tuhan adalah bahwa kita akan mempercayai-Nya. (Yohanes 3:16)
Kita mengenal Yesus sebagai anak Tuhan jadi percaya kepada Yesus sebagai
Juruselamat pribadi Anda.

