Sebeovládání a sexuální vztahy před manželstvím
1. Hra: Vyber 3 dívky a 3 chlapce. Chlapcům řekni, ať si dívky během 15 sekund pořádně
prohlédnou a pak je pošli za dveře. Na každého chlapce vychází jedna dívka. Během toho, když jsou
chlapci za dveřmi zavaž dívkám oči. Pak zavolej kluky a postupně jednoho po druhém se zeptej na
barvu očí jeho dívky.
Cíl: Mladí lidé jsou doslova bombardováni názory, že na předmanželském sexu není vůbec nic nevhodného. Je
třeba jim ukázat jak se na toto dívá Bůh.
Vyber tři lidi a předem jim dej následující texty s otázkou co tím textem chce říct Bůh?
- 1. Korintským 6, 18 – 20
- 1. Tesalonickým 4, 3 – 8
- Efezským 5, 1 – 3
2. Čtení textu:
3. Otázky k textu:

1. Mojžíšova 39, 7 - 23
Jaké charakterové vlastnosti měla Putifarka?
Jaké charakterové vlastnosti měl Josef?
Jakou roli hral Bůh v Josefově životě?
Jaké ponaučení si z tohoto příběhu můžeme odnést?

4. Naučení biblického verše:

1. Mojžíšova 39, 9b

5. Diskuse ve skupinkách:
1. Napište na papír slovo SEX – požádejte ostatní, aby řekli vše co je napadne a napsali to na papír. Někteří
budou na rozpacích, jiní si z toho budou dělat legraci, proto by bylo dobré předeslat, že byste o tomto tématu rádi
hovořili, aniž by někdo někoho shazoval nebo měl dětinské poznámky.
2. Odkud získáváme většinu informací o sexu? Co nám tyto zdroje říkají?
3. Jakou základní informaci jsi získal z těchto zdrojů – Rodiče, dorost, přátelé, média
4. Jak bys odpověděl člověku, který by takto argumentoval?
- Kdybys mě miloval(a) dokázal(a) bys mi to!
- Jen to zkus, uvidíš, že se ti to bude líbit!
- Vždyť to přece dělá každý!
- Jsi jediná panna na škole!
- Ty jsi mě úplně „nažhavila“!
- Pokud používáme ochranu, nemůže se nic stát!
- Vždyť se jednoho dne přece vezmeme!
- Zachoval(a) jsem se jen pro tebe.
5. Doplň větu: Když dojde na sex, křesťan by měl…
6. Výklad: Jak reagovat na propagaci sexu před manželstvím? Proč má smysl sebeovládání?
7. Hra: Horká židle – pozvěte si hosta, popř. požádejte toho kdo má výklad. Rozdejte papírky a napište otázky
k dnešnímu tématu (co koho zajímá) a pak je dejte hostovi ke zodpovězení.

