
Твір на тему «Життя»

Летять роки, летить час, і рано чи пізно кожен з нас приходить до однієї думки, як
прожив життя, все я встиг в ній. Зараз ми молоді, і нам здається весь світ біля наших ніг.
Ми, не поспішаючи, приймаємо рішення, що-то відкладаємо на потім, часто боїмося щось
змінити, здійснювати вчинки – а життя тече, як річка. І, одного разу, ми оглянемося, а
життєвий шлях вже майже пройдено...

Життя людини – невимовна цінність. Неодноразово, дивлячись в історію, наші предки
вмирали на полі бою за нас, за майбутнє своєї країни. Вони жертвували своїм
найдорожчим, життям, яке вони доручили продовжити нам, новому поколінню. Люди
зобов'язані цінувати своє життя, наших рідних, предків і наших дітей.

Життя людини – відповідальність кожного. Люди вибирають самі як їм жити, чим
займатися, кого любити. Тільки гармонія взаємин приведе нас до світлого майбутнього.
Адже, не варто заважати один одному, у всіх є свої інтереси, унікальність придумувати
собі проблеми. Життя людини – індивідуальна, але у всіх є мрія, прожити його так, щоб
тобою пишалися, тебе пам'ятали.

Кожна людина зобов'язаний радіти життю, адже це безцінний дар. Все живе на землі
неотъемные учасники усього життя планети Земля. Поважаючи життя інших процесів:
рослин, тварин, людина тим самим підтримує «життєвий баланс». Одним словом,
розумієш, що можна створити штучно щось, тим самим нам здається, що ми розвиваємо
життєздатність. Але, на жаль або на щастя, штучне творіння вселити життя неможливо.
Приміром, наша цивілізація прийшла до того, що ми навчилися створювати роботів,
електричні машини, але вселити душу, життя в них неможливо. Життя – початок і кінець
усього.

Життя – це випробування для кожного. Що з нами відбувається це не випадково, не
мить, а один з випадків життя. Будь-яка подія піддає нас випробування, нам доводиться
приймати рішення, аналізувати. Добре б було завжди дивитися вперед : «А що далі?».
Люди вірять хочуть вірити в незвичайне, але не вдається, вони вважають вигадки
казкою. А казок не існує, є викладення факту події. Будь-яке рішення і вчинок
спробувати підвести під логічне пояснення, тоді будь-хто зрозуміє , що навіть здається
нереальним на його думку.

Життя прекрасне у своєму різноманітті, вона безцінна. Прагніть до непізнаного, живіть
справжнім, не забуваючи про майбутнє. І тоді, через кілька десятків прожитих років, нам
буде що згадати.

  

 1 / 1


