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PERTANYAAN ANAK MUDA  LEMBAR KEGIATAN

Perkuat Keyakinanmu: Keperawanan
Alkitab berkata, ’Jauhkan diri dari percabulan.’ (1 Tesalonika 4:3) Perkuatlah keyakinanmu
bahwa hukum Allah ada demi kebaikanmu dengan membayangkan apa yang bisa terjadi.

Apakah hukum Allah
terlalu kaku?

M E NY

Kenapa Allah melarang
orang yang belum
menikah untuk melakukan
sesuatu yang sepertinya
menyenangkan?

ERAH

Sekarang, bayangkan kejadian-kejadian berikut. . .

MENO

L AK

KEJADIAN 1

PERASAAN
KEJADIAN 2

GODAAN
KEJADIAN 3

KESEMPATAN
KEJADIAN 4

AKIBATNYA
esal
d a m e ny a h .
u
m
k
a
n
menik
k an a
Kebanya n seks sebelum
a
?
k
a
melaku kamu, kenap
t
M en ur u

Sebenarnya,
ke
pria yang akan banyakan perempuan mau
melindungi
mereka, buka
memanfaatka
n mereka. D
an kebanyaka n
pria tidak terl
n
alu
yang gampan tertarik dengan peremp
uan
g digoda.
Menurut kam
u, kenapa?
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COBA
PIKIRKAN!

Selain ke
inginan un
tuk berhub
ada perasa
ungan seks
an kuat la
, apakah
in yang pe
(Berikan
rnah kamu
contoh.)
rasakan?

PERASAAN

KEJADIAN
1

Jawablah
pertanyaan-pertanyaan
berikut.

Kenapa pe
rasaan un
tuk berhub
”salah”?—B
ungan seks
aca Amsal
tidak sela
5:18, 19.
lu

Apakah ka
mu langsu
ng
bertindak
setiap ka
li
perasaan
itu muncul
?
Apakah ka
mu benarbenar bisa
mengendali
kan perasa
anmu
untuk mela
kukan hubu
ngan
seks?

YA

TIDAK

YA

TIDAK

GODAAN

KEJADIAN 2

Allah menc
iptakan pe
rasaan un
tapi Dia
tuk berhub
juga ingi
ungan seks
n kita me
Itu berart
,
miliki pe
i Dia perc
ng
en
dalian di
aya kamu
—Baca 1 Te
ri.
bisa mela
salonika
kukan apa?
4:4.

g yang
Menurut kamu, kenapa oran
ek?
diej
suka
wan
pera
h
masi

a teman-teman kamu menekan
Kemungkinan, apa alasanny
ubungan seks?
berh
k
kamu untu

KESEMPATAN

KEJADIAN 3

saan kamu terhadap
Bagaimana seharusnya pera
untuk melanggar
kamu
kan
orang-orang yang mene
0.
hukum Allah?—Baca Amsal 13:2

Keadaan, or
ang, atau te
mpat sepert
perlu kamu
i apa yang
hindari agar
tidak tergod
a untuk
melakukan hu
bungan seks
?
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AKIBATNYA

KEJADIAN 4

Orang yang seenaknya saj
a melakukan hubungan sek
s
biasanya akan tetap sep
erti itu bahkan setela
h mereka
menikah. Jadi, kenapa
hubungan seks perlu dih
indari
sebelum kamu menikah?—
Baca Galatia 6:7, 8.

Menurut kamu, apa untung
nya menjaga keperawanan
sampai menikah?

Apakah kamu benar-benar
yakin bahwa kamu akan
lebih
bahagia jika mengikuti
perintah Allah untuk tid
ak
berhubungan seks sebelu
m menikah daripada men
yerah
kepada teman-temanmu yan
g cara hidupnya ”bebas
”?
Kalau ya, kenapa?

BUATLAH RENCANA
KEJADIAN 1—PERASAAN
Kalau aku mulai tergoda untuk menyerah, aku akan:

KEJADIAN 2—GODAAN
Kalau teman-temanku mengejek aku karena masih perawan atau
menekan aku untuk berhubungan seks, aku akan bilang:

KEJADIAN 3—KESEMPATAN
Kalau ada kesempatan untuk berhubungan seks,
aku akan:

KAMU PASTI BISA!

Kalau kamu memperkuat keyakinanmu dari
sekarang, kamu bisa membuat keputusan
yang benar, bahkan sewaktu ada godaan!
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