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Pasaulinė Gyvybės diena –
Gyvybės kultūros skleidimui!
.
• Popiežius Jonas Paulius II 1995 m. paskelbtoje
enciklikoje
"Evangelium vitae" išreiškė
pageidavimą, kad Gyvybės diena būtų
švenčiama kiekvienais metais.
• Nuo 1998 m. Pasaulinė gyvybės diena
švenčiama
kasmet
paskutinį
balandžio
sekmadienį,
siekiant
priminti
kiekvieno
žmogaus gyvybės vertę!

„Kas tik nukreipta prieš pačią gyvybę, kaip antai, bet
kokia žmogžudystė, genocidas, abortas, eutanazija ir
apgalvota savižudybė;
kas tik pažeidžia asmens neliečiamumą, kaip žalojimas,
kūno ar dvasios kankinimas, bandymai pavergti pačią
sielą;
kas tik prieštarauja žmogaus orumui, kaip nežmoniškos
gyvenimo sąlygos, savavališkas kalinimas, trėmimas,
vergija, prostitucija, prekiavimas moterimis ir jaunuoliais;
taip pat žeminančios darbo sąlygos, kuomet su
darbininkais elgiamasi kaip su grynais pelnymosi įrankiais,
o ne kaip su laisvais ir atsakingais asmenimis, – visi šie ir
panašūs dalykai yra gėdingi.
Jie nuodija žmogiškąją civilizaciją ir labiau pažemina tai
darančiuosius negu skriaudžiamuosius. Jie taip pat
skaudžiausiai pažeidžia Kūrėjo garbę“.
Jonas Paulius II Evangelium vitae

Renkuosi Gyvybę!
Mūsų mokyklos moksleiviai
balandžio mėnesį gilinosi į
šv.Jono Pauliaus mokymą
gyvybės tema bei užrašė
svarbiausias savo bei popiežiaus
mintis, kviesdami kiekvieną
susimąstyti ir tapti Gyvybės
ambasadoriais.

Renkuosi Gyvybę!
„Tokiomis rimtomis temomis nesinori kalbėti apie šventuosius,
norisi kalbėti apie paprastus žmones, bet vis dėlto geras
pasakymas, jog Dievas yra visur, nes apie Jį dabar nekalbėti
turbūt neįmanoma. Kokie mes kvaili, kad net pagalvojame apie
tokias mintis kaip savižudybė ar kito nužudymas, juk tai Tėvo
dovana mums - gyvybė. Visada žavimės kūdikiais, kokie jie gražūs
ir mieli, bet vis tiek nusprendžiama juos nužudyti. Net gyvūnai taip
nesielgia… Dovanas reikia saugoti ir globoti, o mes šį Dievo
suteiktą stebuklą spardome metų metus kaip purviną kamuolį. Gal
pagaliau sukluskime ir rinkimės gyvybę, gyvenimą ir meilę!“
Gabija K., 7a kl.

Renkuosi Gyvybę!
„Svarbiausias dalykas šiame pasaulyje yra gyvybė. Kiekvienai būtybei
yra duotas vienas gyvenimas ir tai puikiai įrodo gyvybės svarbą ir vertę.
Tačiau kartais žmogus susiduria su įvairiais gyvenimo iššūkiais, kurie
priverčia pamiršti gyvybės vertę. Žmogus ima rinktis tarp gyvenimo ir
mirties ir kartais, deja, tačiau pasirenka antrąjį variantą. Manau, jog
nereiktų teisti žmonių, kurių gyvenimo problemos užgožė gyvybės
svarbą. Bet jeigu pastebite, kad žmogus ima mąstyti: ,,Kas geriau
gyvenimas ar mirtis?“, padėkite jam pasirinkti teisingai. Padėkite jam
pasirinkti gyvenimą. Gyvenimas – tai nauja viltis. Viltis, kad viskas bus
gerai. Todėl visada, kai kils abejonių gyvybės klausimais, rinkitės
gyvenimą, nes gyvenimas tai didžiausia dovana.“
Ugnė V., 8b kl.

Renkuosi Gyvybę!
„Nors šiuolaikinis mokslas nepalieka abejonių, kad žmogaus gyvybė
prasideda apvaisinimo momentu, tačiau vaikų iki gimimo žmogiškas orumas
dažnai ignoruojamas bei pamirštama net pamatinė žmogaus teisė – teisė į
gyvybę. Kartais moteris, kai sužino, kad laukiasi, pagalvoja apie abortą, bet ji
net nesusimąsto, kad gali atimti gyvybę iš visai nekalto Dievo kūrinio. Daug
vaikų gimsta neplanuoti. Bet jie nėra kalti, kad gimė neplanuotai. Yra
žmonių, kurie susilaukė vaiko visai neplanuotai, bet jie džiaugiasi dabar
matydami savo vaiką sveiką ir laimingą. O kiti, galvodami, kad negalės
užauginti savo vaiko, nuneša į gyvybės langelį ir ten palieka. Labai gerai,
kad yra tokia vieta, kur galima palikti vaiką ir į užaugina kita šeima, galinti juo
pasirūpinti.
Aš džiaugiuosi, kad gimiau planuotai. Jei manęs tėvai ir nebūtų planavę, aš
vis vien būčiau ir esu laiminga, kad mama suteikė man gyvybę ir aš atėjau į
šį nuostabų pasaulį. Aš esu viena iš Dievo kūrinių...“
Beatričė G., 7a kl.

Renkuosi Gyvybę!
„Priešintis mirčiai yra visada labai svarbu, nes kam tau tada davė Dievas gyvybe?
Tikrai ne tam, kad tu dėl savo kažkokių problemų nutrauktum savo gyvenimą. Taigi, yra
žmonių kurie turi problemų su sveikata ir jie bando visokiais įmanomais būdais kabintis į
savo gyvybę, kad liktu gyvi. Kai kurie žmonės serga neišgydomomis lygomis, bet jie vis
tiek šypsosi, juokiasi su savo artimaisiais ir draugais, nors ir žino, kad jų gyvenimas baigsis
labai greitai. Visada, kada nori daryti savo sveikatai kažką blogo, pagalvok apie savo
šeimą, draugus, kuriems bus labai skaudu kada tu pradingsi iš gyvenimo, kada jie
nebegalės išgirsti tavo balso, pamatyti tave ir net gali atsirasti iš tavo šeimos žmonių
kurie kaltins save, kad tavęs neišgelbėjo, nors čia bus ne jų kaltė, čia tu užbaigei savo
gyvenimą, tu norėjai išeiti iš šio pasaulio. Kiekvieną dieną leisk su savo šeima, draugais,
nes tu nežinai kada jų širdys nustos plakti, kada kažkas iš tau mylimų žmonių susirgs arba
tu nežinai kas užeis į galvą tavo draugams, šeimai. Gal jie turi kažkokių labai rimtų
problemų apie kurias norėtu pašnekėti su kažkuo, bet nežino, ar kažkas norės klausytis
kitų žmonių problemas. Visada vertink kiekvieną akimirką, kurioje tu juokiesi su
artimaisiais ir tau yra labai linksma, stenkis kuo mažiau pyktis su tau svarbiais žmonėmis.
Tad vertink savo gyvenimo kiekvieną akimirką ir jei tau sunku, niekada nereikia
pasiduoti, kovok dėl savo artimųjų, dėl savęs.“
Viktorija B, 7b kl.

Renkuosi Gyvybę!
„Aš renkuosi gyvybes kultūrą, nes už gyvybę reikia dėkoti Dievui, kad ją
suteikė. Priešintis mirties kultūrai svarbu, nes jei mirsi savo noru, tu prarasi
šansą patirti nuotykių, pabūti su šeima ir atiduosi nepagarbą Dievui.
Puoselėti gyvybę yra labai gerai, nes Dievas apsidžiaugs, kad tu jo
dovaną taip saugai. Jeigu tave kažkas traukia mirties link, tai tu priešinkis
ir neleisk būti valdomu kitų. Geriausias būdas priešintis yra būti su šeima,
jiems viską papasakoti ir paprašyti pagalbos. Mirdamas savo noru tu
suterši Dievo duotą galimybę gyventi, nes tik Dienas gali tokią galimybę
duoti. Rinkis gyvybę, nes tik viena tokia galimybė gali atsirasti. Pasirinkęs
gyvybę, tu turėsi puikią progą žemėje nuveikti tą, ką tu norėsi.
Taigi rinkis gyvybę ir saugok ją!“
Matas M., 8b kl.

Renkuosi Gyvybę!
„Kiekvieną žmogų Dievas pašaukė džiaugtis gyvenimo pilnatve“ - taip
sakė Jonas Paulius ll, todėl visi mes turime branginti kiekvieną
gyvenimo akimirką. Džiaugtis, kad Dievas mums suteikė galimybę
gyventi. Džiaugtis bei branginti kiekvieną gyvenimo minutę, nes tai ir
yra svarbu. Vertinti kiekvieną iš mūsų bei suteikti jei reikia pagalbos. Nes
nežinome, kada gali ir mums jos prireikti. Reikia mokėti gerbti kitus,
nesityčioti, nes tokie dalykai žmogų gali privesti iki savižudybės.... Todėl
vertinkime vieni kitus, nes kiekvienas žmogus yra savaip gražus.
Kiekvienas iš mūsų turi trūkumų, bei gerų savybių. Pasaulyje nėra nei
vieno idealaus žmogaus. Todėl išmokime džiaugtis kiekviena akimirka,
nes ji mūsų gyvenime yra labai svarbi.“
Emilija Ž., 8b kl.

Renkuosi Gyvybę!

„Priešintis mirties kultūrai turėtume, nes kaip kiekviena
Evangelijos žinia, taip ir ši visų pirma turi būti liudijama.
Dėl mirties kultūros gali likti mažai žmonių. Tokie veiksmai
kaip žmogžudystė ir savižudybė pakenkia ne tik
nukentėjusiam, bet ir jo artimiesiems. Kiekvieną žmogų Dievas
pašaukė džiaugtis gyvenimo pilnatve.“
Kornelijus P., 7b kl.

Renkuosi Gyvybę!
„Manau, kad ir kaip sunku būtų gyvenime, žmonės turi nepasiduoti ir
neleisti pasiduoti kitiems. Matydami kenčiantį, pastoviai liūdną ar
sunerimusį žmogų, turi būti atsakingas kiekvienas ir su juo pasikalbėti ar
kažkuo galbūt padėti. Manau, jog kiekvienas žmogus yra atsakingas
už bet kokį kitą šalia esantį žmogų. Mes turime būti kaip
bendruomenė, kurioje žmonės saugo ir globoja vienas kitą. Tačiau
turime neleisti pasiduoti ir sau pačiam. Neleisti sau lįsti į neaiškius
aborto, eutanazijos ar savižudybės spąstus. Tad reikia priešintis visai
„Mirties kultūrai“ ir puoselėti „Gyvybės kultūrą“. Ir vis dėl to reikia
atsiminti, jog po viso juodo, blogo ir nemalonaus gyvenimo laikotarpio
ateis gražūs laikai ir viskas nebebus taip blogai...“
Ugnė P., 8b kl.

Renkuosi Gyvybę!
„Mums reikia priešintis „Mirties kultūrai“, nes pritardami tam mes rodome
nepagarbą savo Kūrėjui ir tyčiojamės iš Jo kūrybos. Ypač šiuo metu, kai
daugelio žmonių gyvybės yra pavojuje ir yra dauguma žmonių kurie praranda
savo artimuosius ir patys atiduoda savo gyvybę, nes negali išgyventi be jų.
Todėl tokiu momentu mums reikia priešintis „Mirties kultūrai“ ir saugoti save
savo artimuosius, klausyti ir laikytis duotų įsakymų. Kaip yra pasakęs Popiežius:
„Brangieji broliai ir seserys, žmogaus gyvybė, vienintelė ir nepakartojama, yra
neprilygstamai brangi.“ Mes turime tik vieną gyvenimą ir jame reikia nešvaistyti
laiko. Jeigu tau dabar gyvenime nesiseka, tai nereiškia, kad taip bus visą tavo
gyvenimą, pamiršk tai ir negalvok apie „Mirties kultūrą“ ,o puoselėk „Gyvybės
kultūrą“. Tos mamos, kurios nužudo žmogų savo kūne, galvoja, kad gal jos yra
per jaunos, nepasiruošusios. Tai reiškia, kad jos galvoja tik apie save, jos
nepagalvoja apie gerąją pusę. Kokia ji būtų laiminga turėdama žmogų, kurį ji
pati atvedė į pasaulį. Todėl puoselėkime „Gyvybės kultūrą“.“
Austėja K., 7a kl.

Renkuosi Gyvybę!

„Dėl mirties kultūros gali likti mažai žmonių. Toks veiksmas
kaip žmogžudystė pakenkia ne tik nukentėjusiam, bet ir jo
artimiesiems. Prieš mirties kultūrą turėtume kovoti, nes
kiekvieną žmogų Dievas pašaukė džiaugtis gyvenimo
pilnatve. Gyvenimas yra gražus ir turėtume jį tausoti.“
Nojus K., 7b kl.

Renkuosi Gyvybę!
„Šiuolaikinis mokslas nepalieka abejonių, kad žmogaus
gyvybė prasideda apvaisinimo momentu, tačiau vaikų iki
gimimo žmoniškas orumas dažnai ignoruojamas bei pamirštama
net žmogaus teisė – teisė į gyvybę. Tai pasireiškia pradėtų
kūdikių gyvybių nutraukimu jiems dar nespėjus gimti. Tai yra
didžiulė netektis mamoms, tėčiams bei Lietuvai. Gal ta gyvybė
galėjo būti mūsų šalies talentas, gydytojas, mokslininkas.
Kiekvienais metais netenkame daugybės kūdikių kurie dar net
nespėjo išvysti dienos šviesos, kurie nebegalės kurti ir statyti
geresnės Lietuvos. Juk gyvybė – tai kiekvienas unikalus ir savitas
žmogus.“
Viltė L., 7a kl.

Renkuosi Gyvybę!
„Aš manau, kad kas tik nukreipta prieš pačią gyvybę yra gėdinga. Jie nuodija
žmogiškąją civilizaciją ir labiau pažemina tai darančiuosius, negu skriaudžiamuosius.
Mirties kultūra yra blogis, nes žmogaus gyvybė yra išnaudojama, nors gyvybės vertė
visų vienoda. Jai reikia priešintis, kitaip žmonės bus išnaudojami. Gyvybės kultūrą reikia
puoselėti, nes tai parodo, jog gyvybės vertė yra viena ir tapati visiems. Iš tiesų gyvybė,
kurią esame pašaukti ugdyti ir ginti, nėra abstrakti sąvoka, bet visada yra tikras gyvas
žmogus – pradėtas kūdikis, atstumtas vargstantysis, vienišas ligonis, nusivylęs ar
sergantis nepagydoma liga, darbo netekęs arba negalintis jo rasti žmogus, atstumtas
arba į getą uždarytas migrantas. Pasikėsinimai į žmonių orumą ir gyvybę, deja,
tebesikartoja ir dabartiniais laikais, visuotinių žmogaus teisių epochoje. Matome naujas
grėsmes ir naujas vergystes, o įstatymai ne visada gina silpniausią ir pažeidžiamiausią
žmogaus gyvybę. Dėl to drauge su šv. Jonu Pauliumi II tvirtai įsitikinęs kartoju raginimą,
kurį jis paskelbė prieš dvidešimt penkerius metus: „Gerbk, saugok ir mylėk gyvybę,
kiekvieną žmogaus gyvybę, ir tarnauk jai. Gyvybės dieną švenčiame, kad
paneigtume mirties kultūrą. Gyvybės diena – tai meilės įstatymo laikymosi diena, kai
padedame visiems silpnesniems, mažiems, ligoniams ir visiems reikalingiems mūsų
pagalbos, kai neskirstome žmonių į vertingus ir nevertingus, atgyvenusius, pasenusius.“
Tadas S., 8b kl.

Renkuosi Gyvybę!

„Gyvename tik vieną kartą, reikia kovoti ir nepasiduoti
blogiems darbams. Turime saugoti kiekvieno žmogaus
gyvybę, nesvarbu, ar pažįstate, ar ne, kiekvieną žmogų reikia
gerbti, ir jei blogai – padėti. Turime būti sąmoningi ir saugoti
savo ir kitų gyvybes. Sveikata mums viskas, be jos mes niekas.“

Gaivilė K., 7b kl.

Renkuosi Gyvybę!
„Kiekvienas žmogus turi išvysti šviesą. Gyvenimo šviesą. Žmogaus gimimas yra
stebuklas, tačiau yra žmonių kurie nori priešintis gyvybės kultūrai. Vieni dėl blogų
norų, kiti nes neturi galimybės suteikti vaikams tobulo gyvenimo, tačiau kūdikiui
gimti mylinčioje šeimoje ir yra jau didėlė dovana.
Per gyvenimą patiriame daug sunkumų. Skurdas, badas ir dar daugybė
priežasčių išveda iš proto žmones. Tačiau reikia prisiminti jog visada galime rasti
išeitį. Kad ir kokia situacija atrodytų bloga su tinkama pagalba viskas gali
pagerėti. Pasaulyje visada buvo ir bus žmonių, kurie norės pakenkti kitų gyvybei.
Tačiau reikia prisiminti, jog ir tas žmogus, kuris šiuo metu daro kažką blogo,
anksčiau buvo mažas geras žmogutis. Tad manau, jog reikėtų vaikams nuo pat
mažens ugdyti toleranciją kitiems žmonėms, kad jis žinotų jog gyvybė svarbu ir
kad tai yra didžiausia Dievo dovana.“
Paulius N., 7b kl.

Renkuosi Gyvybę!
„Gyvybės dieną švenčiame, kad paneigtume mirties kultūrą. Šią
dieną prisimenami visi, kurie ne savo noru iškeliavo Anapilin.
Gyvybės dieną taip pat buvo pradėta minėti siekiant pasipriešinti
eksperimentams su žmogaus embrionais mėgintuvėliuose.
Gyvybės diena – tai pasipriešinimo narkomanijai, AIDS diena.
Žinoma, kad Lietuvoje yra daugiau nei 4,5 tūkst. narkomanų, apie
64 tūkst. alkoholikų, dar daugiau chroniškų alkoholikų. AIDS liga
visame pasaulyje nusineša milijonus gyvybių.“
Austėja L., 7b kl.

Renkuosi Gyvybę!
„Žmogus tobuliausias Dievo sutvėrimas. Gyvenimas žmogui
duotas, kad atlikti savo misiją, padarytų kažką gero, įsimintino.
Gyvenime ne visad viskas vyksta taip, kaip norime, mums siunčia
sunkumus, išbandymus. Kartais žmogus nebepakelia sunkumų,
praranda dvasinę pusiausvyrą ir pasirenka savižudybę. Svarbu
pastebėti tokį palūžusį, liūdną žmogų ir padėti jam. Gyvenimas
gražus, pilnas puikių akimirkų. Jei vieną dieną užklupo negandos,
kitą dieną būtinai ateis nušvitimas, aplankys džiaugsmas.
Gyvenimas duotas gyventi, o ne eiti prieš Dievo valią, nuotraukti
pačiam gyvenimą.“
Orestas B., 7b kl.

Renkuosi Gyvybę!

„Gyvybės diena - tai meilės įstatymo laikymosi diena, kai padedame visiems
silpnesniems, mažiems, ligoniams ir visiems reikalingiems mūsų pagalbos, kai neskirstome
žmonių į vertingus ir nevertingus, atgyvenusius, pasenusius. Gyvybė, tai nepakartojamas ir
neprilygstamai brangus dalykas kurį labai reikia saugoti, ją pametus gali jos
nebesusigrąžinti. Kiekvieną žmogų Dievas pakvietė džiaugtis ir išpildyti savo svajones.
Šiame pasaulyje nėra “negražių“ žmonių, visi esame sukurti idealiai Dievo akyse. Dievas
mus sukūrė skirtingais, o ne vienodais, kad būtume tokie patys ir nuobodūs. Skirtingais
todėl, kad skirtumėmės nuo kitų savo grožiu, siela ir asmenybe. Nemylėdami savęs ar
tyčiodamiesi iš kitų mes pažeidžiame Dievo kūrinį. Tad paskutinį balandžio sekmadienį
pasimelskime už silpnus žmones ar neišgyvenančius kūdikius. Pagerbkime tuos žmones su
kuriais yra elgiamasi nesąžiningai ar nepagarbiai, kurie dabar renkasi gyvybę ar mirtį, kad
pradėtų galvoti “pozityviai“, kad viskas pasikeis ateityje, tik reikės trupti palaukti. „Gerbk,
saugok ir mylėk gyvybę, kiekvieną žmogaus gyvybę, ir tarnauk jai. Tik šia kryptimi
eidamas rasi teisingumą, vystymąsi, tikrą laisvę, taiką ir laimę“ (EV 5).“
Ema Č., 7b kl.

Renkuosi Gyvybę!

„Priešintis mirčiai yra svarbu nes tu gimei, nes gavai galimybę
gyventi. Žmonėms aplink tave yra labai svarbi tavo sveikata ir jie
visada rūpinasi tavimi. Žmonės, kurie turi problemų, kartais
kovoja su mirtimi. Jie gali tiesiog nustoti stengtis ir pasiduoti
mirčiai, todėl su kiekvienu žmogumi reikia elgtis atsakingai. Savo
draugus bei šeimą reikia palaikyti, nes niekada nežinosi kas
dedasi jų galvoje. Net ir patys linksmiausi žmones gali slėpti savo
jausmus.“
Austėja S., 7b kl.

Rinkis Gyvybę ir saugok ją nuo
prasidėjimo momento iki natūralios
mirties!

