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Padalomoji medžiaga Nr. 2 
 

Kuo rizikuoji gyvendamas lytinį gyvenimą iki vedybų? 
 

 
  Nevedybinis seksas gali sugriauti viltį patirti tikrą meilę. Tikra meilė – kelias į santuoką ir 

lytinius santykius. Seksas niekada neatneša meilės. Seksas taip pat neveikia kaip vaistas 
pašlijusiai draugystei atgaivinti. 

 Rizikuoji niekada nesužinoti, koks žmogus tau Dievo skirtas. Ko gero, labiausiai klysta 
manantys, kad seksas – tai tik fizinis kontaktas. Lytiškai santykiaudamas atiduodi dalį savęs 
kitam. Du žmonės tampa viena. Vėliau, kai susituoksi, suprasi, kad negali atsiduoti šimtu 
procentų. Kodėl? Todėl, kad išdalinai save kitiems. 

 Ankstyvi lytiniai santykiai lemia žmogaus galimybes. Tyrimai rodo, kad daugumos lytiškai 
aktyvių paauglių intelektualinis lygis daug gražesnis nei jų bendraamžių. Siaurėja interesų 
ratas, praretėja draugų gretos, atsiranda spragos moksluose. Skatinamas nesugebėjimas save 
valdyti.  

 Nesantuokinis seksas griauna tavo vertę, žeidžia savigarbą. Dažnai mergina, ieškodama 
meilės ir dėmesio, atsiduoda vaikinui. Vėliau supranta, kad ja pasinaudojo. Ieškodama tikros 
meilės, randa kitų vaikinų, kurie taip pat trokšta tik sekso. Po kurio laiko tokia mergina 
atpinga savo ir kitų akyse. Tampa panaši į nukainuotą prekę. 

 Galima susirgti lytiškai plintančiomis ligomis. Padidėja rizika būti nevaisingam ar netgi 
anksti mirti. 

  Ikivedybinis seksas merginai gali sugriauti gyvenimą. Juk ne paslaptis, kad „netikėtai“ 
pastojusios merginos spaudžiamos darytis abortus arba paliekamos vienos. Jos lieka vienos 
su vaiku, apkalbomis, neretai palydimos smerkiamais žvilgsniais. 

 Ikivedybinis seksas sukelia didžiulių socialinių problemų. Jei pora vis dėl to ryžtasi tuoktis, 
kyla daug klausimų dėl gyvenamosios vietos, finansų, mokslų, darbo, karjeros ir pan. 
Nepilnamečiams paprastai dar patiems būna sunku pasirūpinti savimi, o dar reikia rūpintis 
antrąja puse, vaiku. 

  Nevedybiniai lytiniai santykiai verčia tuoktis su ne tuo asmeniu. Užuot uždavę natūralų 
klausimą: „Ar šis žmogus man tinka?“, pradeda kankinti kitas: „Ar šis žmogus manęs 
nepaliks?“ Susituokęs suprasi, kad iki tol nebuvo jokios meilės – tik seksas. Fizinis artumas 
nesuartina širdžių. Ikivedybinis seksas gerokai sumažina galimybę sukurti laimingą 
santuoką. 

 Tie kurie eksperimentuoja su seksu prieš vedybas, linkę tai padaryti ir po vedybų. Jie 
niekuomet nepasitenkina – vis ieško naujos aistros, nuotykio, išgyvenimo. Kartais poros 
lytiškai santykiauja prieš vedybas, paskui susituokia ir, rodos santykiai pasitaiso. Bet poros 
pasėja abejonių ir nepasitikėjimo sėklas. Pasitikėjimą pakeičia atmetimo jausmas, 
svarbiausias dalykas gyvenime, labai tikėtina, kad pora išlaikys santuokos ryšius tik tol, kol 
seksas teisk pasitenkinimą. 

 
 


