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Laki-laki tidak bisa menjadi
Perempuan
Oleh: Sharon James

- Ringkasan -

1) Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan rupa-Nya. Dia menciptakan
Laki-laki dan perempuan. Tuhan menyatakan bahwa ciptaan-Nya sangat baik
(Kejadian 1:26-28). Orang Kristen menghormati martabat setiap manusia
sebab mereka diciptakan seturut gambar dan rupa Tuhan.
2) Namun, karena dunia ini sudah disesatkan oleh ajaran palsu, manusia
sekarang menganggap bahwa ada gender lain selain laki-laki dan perempuan
saja. Inilah yang disebut dengan "transgender".
3) Oleh karena setiap manusia diberikan hak asasi agar mereka dapat
diperlakukan dengan adil, para aktifis transgender yang tergabung dalam
LGBT ini pun menuntut agar hak transgender adalah hak asasi manusia juga.
4) Namun pernyataan "hak transgender adalah hak asasi manusia" menyerang
kebenaran dan kenyataan. Ini menyiratkan bahwa setiap manusia berhak
memilih jenis kelaminnya sendiri. Seseorang dapat mengganti jenis
kelaminnya jika ia 'merasa' sudah tidak sesuai lagi dengan tubuh biologisnya
(laki-laki dijadikan perempuan dan sebaliknya). Tentu saja hal ini
bertentangan dengan prinsip Firman Tuhan.
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5) Para aktivis LGBT menganggap apa yang dikatakan di dalam Kejadian 1:27
yaitu Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan saja adalah sebagai
ujaran kebencian kepada mereka.
6) Dalam dunia yang katanya penuh dengan kebebasan ini, seharusnya kita juga
harus bebas dan tegas berkata bahwa laki-laki tidak akan bisa menjadi
perempuan dan sebaliknya.
7) Mereka yang menyatakan bahwa "biner" (artinya: pasang, dua jenis kelamin
saja: laki-laki dan perempuan saja) adalah "hal yang buruk" menentang dan
membangkang kepada Tuhan dan otoritas Firman-Nya.
8) Mereka yang sudah diberi akal oleh Tuhan namun masih memercayai ajaran
sesat adalah salah satu tanda dari murka Tuhan (2 Tes 2:11).
9) Sedihnya, banyak manusia telah disesatkan oleh ajaran palsu yang membuat
mereka percaya akan kebohongan yang menghancurkan. Namun Kristus telah
datang untuk menyediakan kasih karunia bagi mereka yang telah hancur itu.
10)Kita, sebagai orang percaya yang telah ditempatkan Tuhan di masa-masa ini,
harus membela kebenaran Firman-Nya dan tetap menawarkan kasih karuniaNya yang menyelamatkan.

- Nasehat Dapakanlah Komentar dan Penjelasan dari Bagian pertama dari Alkitab, yaitu kitab
KEJADIAN. Buku komentar itu akan menolong Anda memahami penciptaan,
maksud dan ciri khas baik dunia maupun manusia.
Dapatkanlah buku itu secara gratis di situs internet ini:
https://www.desiringgod.org/articles/boys-cannot-be-girls
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BUKU-BUKU LAIN
Injil yang Sejati
oleh Paul Washer
Di dunia masa kini jarang ada suatu Injil yang benar-benar sejati. Injil Modern telah menjadi
suatu versi yang murahan, yang semakin diputarbalikkan. Injil palsu itu hanya berguna sebagai
pengisi daftar-daftar anggota gereja, tetapi jarang bermanfaat bagi pembangunan Kerajaan
Tuhan. Buku ini menjelaskan Injil sejati yang harus dikembalikan kepada keasliannya, yaitu Injil
yang tidak hanya berkuasa untuk menyelamatkan semua orang yang memeluknya, tetapi juga
yang berkuasa untuk mengubah semua orang yang dipeluknya.

Ikutilah Yesus
oleh William MacDonald
Seri Ikutilah Yesus – Pedoman bagi Murid-murid-Nya ini terdiri atas enam bagian yang berkaitan,
disertai oleh enam buku pelajaran, yaitu:

0. Ikutilah Yesus – Langkah-langkah Pertama

1.
2.
3.
4.
5.

Pemuridan Kristen yang Sejati
Sifat dan Karakter Orang Kristen yang Sejati
Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (A)
Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (B)

Pelayanan Orang Kristen yang Sejati
Setiap bagian dibangun di atas bagian pelajaran sebelumnya. Sesudah satu buku selesai, Anda dapat melanjutkan pelajaran
pada bagian berikutnya sampai selesai seluruh seri itu. Inilah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang
berlipat ganda.
Masih lebih baik kalau buku-buku seri ini dipelajari bersama seorang Kristen sejati yang bisa bertindak sebagai seorang
mentor dan pelatih Anda, dan yang teladannya bisa diikuti secara praktis.

Kommentar & Penjelasan
Perjanjian Baru
Penafsiran Pasal demi Pasal bagi setiap Orang Percaya
oleh William MacDonald

Seri buku ini menjelaskan arti dan maksud dari dua puluh tujuh kitab di dalam Buku
Firman Tuhan, bagian Perjanjian Baru.
Seri buku ini dimaksudkan bagi mereka yang memiliki hanya sedikit sekali
pengetahuan mengenai Firman Tuhan, tetapi ingin mempelajari kitab-kitab
Perjanjian Baru dengan guna. Seri buku ini menjelaskan dan menafsirkan setiap
buku Perjanjian Baru dengan lengkap dan mudah dipahami, yaitu pasal demi pasal.

Dapatkanlah buku-buku ini atau yang lain secara gratis pada situs internet:
www.sastra-hidup.net

