
Ačiū, Dieve, kad esu! 



“Gyvybė visada yra gėris” Jonas 

Paulius II 



Dievas yra visos gyvybės Kūrėjas 

 



  

    

Kada prasidėjo 

mano 

gyvenimas? 

 

Mano gimimo 

dieną? 

 

Mano mamos 

įsčiose, 9 mėn. iki  

gimimo dienos? 



“Juk Tu sukūrei mano širdį, numezgei 

mane motinos įsčiose” (Ps 139, 15)” 



 



Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas 

 po dangumi. 

 Laikas gimti...  



Pats gražiausias dalykas  

pasaulyje 

 - kūdikio besilaukianti 

 moteris!  



Jau pradėjimo momentu yra apsprendžiama, kokia bus vaiko 

lytis, akių spalva, charakterio bruožai ir netgi genetiškai 

numatoma gyvenimo trukmė  



Pirmasis pasidalinimas 

Gyvybės kupina ląstelė pradeda augti pačiomis pirmosiomis 

valandomis po prasidėjimo. Vienaląstis embrionas - pirmoji 

mūsų gyvybės forma-tampa dviląsčiu. Po to ląstelės  sparčiai 

dauginasi ir pasieks milijardus.  



 Įsitvirtinimas gimdoje 

Embrionas užsimezgęs kiaušintakyje pradeda savo kelionę link 

gimdos. Keliaudamas į gimdą, embrionas ieško jaukios ir gražios 

vietos įsikūrimui  
Tai yra pirmasis embriono lopšys  



Žiūrėdamas ultragarsu gydytojas gali matyti embrioną su 

plakančia širdute. 

Ne vėliau kaip 18 dieną nuo apvaisinimo pradeda tuksėti embriono 

širdutė. Tinkamas aparatas gali ją girdėti. Moteris dažnai net 

nežino, kad ji jau mama, o joje jau plaka vaiko širdutė.  
 



 Embrionas gyvena 

vaisiaus vandenų 

maišelyje. Jame jis 

gali saugiai plaukioti 

ir judėti kaip tik jam 

patinka. Nors mama 

jo judesių dar kol 

kas nejaučia.  

 Veikia embriono 

smegenys – ir jau 

galima išmatuoti jų 

skleidžiamas 

bangas. 

 



 Jau galima įžiūrėti 

mažutes rankytes ir 

kojytes su miniatiūriniais 

pirštukais. O sulaukęs 8-

nių savaičių  mažylis 

vadinamas vaisiumi. Jau 

yra suformuotas visų 

organų užuomazgų 

pamatas – skrandukas - 

gamina skrandžio sultis, 

kepenys - gamina kraujo 

ląsteles, inkstai išskiria 

šlapimą.  

 



Vaikutis jau turi suformuotus pirštų antspaudus. Jo burnelė gali 

išsižioti,  turi lūpas ir liežuvį. Vaiko miego metu yra užmerktos 

akys, prabudęs - rąžosi, žiovauja. Po permatoma odele išsišakoja 

nervai be galo jautrūs skausmui  
  



 Šiam gražuoliui ar 

gražuolei – trys su pusę 

mėnesio. Lūpytės 

atsiveria ir susičiaupia, 

kakta susiraukia ir 

išsilygina, antakių 

lankai kartais pakyla, 

tarsi stebėdamiesi, 

galvutė pasisuka tai į 

vieną, tai į kitą pusę.  

 Perregimi vokai dengia 

akytes. Rankų ir kojų 

pirštelius padengia 

ploni nagučiai  

 



 4 mėnesiai 

 Mažylis jautrus šviesai. Jei 
kas nors jam nepatinka 
rankytės protestuodamos 
susiglaudžia į kumštelius. 
Nuo 16-liktos savaitės 
vaikutis pradeda girdėti. 
Girdi raminantį mamos 
širdies plakimą, atpažįsta 
mamos ir tėčio  balsus.  

 Šiuo laikotarpiu vaikai 
mėgsta ramia muziką. 
Londono muzikos 
akademijos tyrimas parodė, 
kad vaisiams labiausiai 
patinka Bacho muzika. 

 



 

 5 mėnesiai 

 Ši fotografija 

apkeliavo beveik 

visą pasaulį. 

Mažulėlis čiulpia 

pirštuką – mokosi 

pirmutinio savo 

darbo, kad užgimęs 

galėtų maitintis  

motinos pienu  



Ultragarso aparatu galima pamatyti 

kaip vaikas dar iki gimimo šypsosi 

  



 7 mėnesiai 

 Visi jutimai yra 
suformuoti. Vaikas 
girdi, mato, 
užuodžia, jaučia 
prisilietimą ir gali 
pajusti mamos 
suvalgyto maisto 
skonį.  

 Vaikas dažnai kartu 
su mama užmiega, 
sapnuoja ir kartu 
pabunda  

 



Sulaukęs 40 savaičių vaisius būna brandus ir pasiruošęs gimti. 

Mokslininkai nustatę, kad motina ir vaikelis per tuos mėnesius 

slaptingai bendrauja, tarp jų užsimezga labai artimas ne tik fizinis, 

bet ir dvasinis ryšys. 



 Žmogus nuo 

apvaisinimo 

momento iki gimimo 

yra žmogus, o ne 

tampa juo kažkuriuo 

laikotarpiu. 

 



Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po 

dangumi. 

Laikas gimti ir laikas mirti; 

laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta. 
 



 Laikas verkti ir laikas 

juoktis;  

Laikas mylėti ir laikas 

nekęsti; 

Laikas ieškoti ir laikas 

pamesti;  

 Laikas turėti ir laikas 

išmesti. 

Laikas tylėti ir laikas 

kalbėti. 

Viskam savas laikas ir 

gimti, ir mirti. 

 



  

•Balandžio paskutinis sekmadienis – 

pasaulinė Gyvybės diena 

•Pirmasis gegužės sekmadienis – 

Motinos diena 

•Gegužės 15d. – pasaulinė Šeimos diena 

•Pirmasis birželio sekmadienis – Tėvo 

diena ir ekumeninė eisena “Šeima – 

gyvybės lopšys” 

 

 


