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Біздің заманымыздың батыры   Какетова  Диана   группа  ЭБ-9  2  место  

 Батыр дегеніміз кім?  Олай атану үшін адам қандай іс істеуі керек? Қандай болуы 

керек? Батыр болу қиын ба? Мұндай сұрақтар мүмкін біреуді мазалар, кейбіреулерін 

қапысыз қалдырар. Батыр ретінде адамдарды құтқаратын, кез келген уақытта Супермен 

сияқты халыққа қауіп төнген уақытта аяқ астынан тап болатын адам ба? Әлде қазіргі 

заманға сай әдемі киініп жүретін, кейпі ғана әдемі адамдар ма? Меніңше , жоқ! Батыр тек 

біреулерді құтқара қоймай, сонымен қатар жан мен тәнін емдеп, адамға жаңа өмір 

сыйлағандай құтқаратын адам. Батыр қолында барын өзгемен бөлісетін, мейірбан адам. 

Адамдарға өздеріне сенімді болуға көмектеседі. Адам үшін ең қиыны қандай жағдай 

болмасын, соны өткеріп, тыныштық сақтап, қалпына келу. Кейбір жағдайларда бұлай 

істеу тіпті мүмкін емес. Біреуді құтқару, өз өмірін құрбан ету немесе қауіп қатер төнген 

уақытта өз қара басыңды ғана ойламай көмекке келу – өте үлкен ерлік. Бұл әркімнің 

қолынан келе бермейді. Әсіресе қазіргі заманда адамдардың адамгершілігінің ең төменгі 

сатыда тұрған заманда. Адамдар бірін-бірі жек көріп, көмек түгілі, адам басына іс 

түскенде, біреуді ұрып-соғып жатса, оны ұялы телефонға түсіріп, желілерге жіберетіндер 

бар. Бірақ, бәріне де топырақ шашуға болмайды. Сонда да, батыл, ержүрек қадам 

жасайтындар саусақпен санарлықтай. 

   Кейбір жағдайларда адамдарды ештеңемен құтқара алмайсың. Олардың өміріне 

ешқандай қауіп төнбейді. Бірақ олар бақытсыз. Біз оларға көмек бере аламыз. Мұндай 

жағдайда адаммен тілдесу керек. Бұл ауру – жан ауруы. Жан ауруын емдеу қиынырақ. 

Себебі, еш адам өз сырларын айтқысы келмейді. Кейбір істері жайлы жар салу оларға ұят. 

Бұл дұрыс. Әр адамның өз сыры болады. Кейбір әрекеттер үшін адамды ар-ұят мазалайды. 

Ол өз күнәсін өтегеннен, түсінгеннен кейін ғана ол одан босайды. 

  Көмек беру жайлы айтсақ, қазіргі заманда аты күллі әлемге белгілі шешен – Ник 

Вуйчич туралы айта аламыз. Ник Вуйчич Австралияның тумасы. Ол туғанынан аяқ-қолы 

жоқ адам. Оның тек екі саусағы мен табаны бар. Операция жасаудың нәтижесінде екі 

саусағын бір-бірінен бөліп тастады. Бұл оған жазуға, жүзуге, скейт тебуге, жуынуға, т.б. 

көптеген мүмкіндіктер береді. Никтің ата-анасы, аға-апасы бар. Ник құдайға сенеді және 

барлығына соны уағыздайды. Никтің айтуы бойынша, құдай бәрін де естиді, бірақ барлық 

тілектеріңізді орындай бермейді. Себебі, құдайдың әр адамға өз жоспары бар. Ник осы 

өмірдегі өз қажеттілігін, мақсатын 17 жасында түсінді. Сол оқиғаға дейін оның ата-анасы 

оны есепші болады деп ойлаған. Университетте оқып жүргенде, оның  үлкен  жастағы  

досы болатын. Көптеген уақыт бойы сол адам оған студенттердің алдында сөз сөйлеу 



керек деп айта беретін. Ник көп уақыт бойы оған өз келісімін бермеді. Ақырында келісті. 

Осы ісі үшін ешқашан да өкінбейтін болар. Барлық студенттердің көз жасы көлдей болды. 

Кім болмасын, көз жасын тия алмас еді. Себебі, ол өз өмірі жайлы айтты. Оның ата-

анасының махаббаты оны өлімнен сақтап қалды деуге болады. 10 жасында Ник өз-өзіне 

қол жұмсағысы келді. Бірақ ол өз отбасысының күйі жайлы ойлады. Ата-анасының қалай 

қайғыратыны және өздерін кінәлайтыны оның жүрегіне батты.  

  Мен үшін НикВуйчич   біздің заманымыздың батыры.  Ол өз өмірімен барша 

адамдарға басыңызға қандай іс түспесін төзу керек екендігін көрсетті. Сондай-ақ адам бір 

нәрсені шын ниетімен қаласа, оған жетер жолда ештеңе де тұрмайды. Никтің аяқ-қолы 

болмағанымен ол көп адамға көмектесті, екінші өмір сыйлағандай болды. Көп адамға 

қолда барын қадірлеп, отбасын сақтап, еш уақытта үмітін үзбеуге жол көрсетті. 

2005 жылы Ник Вуйчич «Молодой австралиец года» сыйлығының иегері атанған. Бұл 

Австралияда өте мәртебелі атақ болып саналады. «Attitude Is Altitude» деген қоғамдық 

маңызы бар мәселелерді көтеретін компанияның президенті. 

Әлемнің 45 елін аралап мектептер мен университеттерде өнер көрсетіп, көптеген 

адамдардың жүрегіне үміт отын ұялата білген, жастардың өмір мәнін түсінулеріне түрткі 

болған атақты тұлға. Қазіргі уақытта Никтің жұбайы мен тамаша 2 ұлы бар. Ол бақытты. 

Ол барлығына да өзінің жадыраған күлкісін сыйлайды. «Өмірді сүю, өмірге риза болу, әр 

өткізген сәтін, көрген күнің үшін құдайға разы болу, өмірлік парызды орындау әр 

адамның міндеті» -деп  есептейді. 

    Әр адамның осы өмірде орындайтын парызы болады. Ник өз парызын түсінді, әлі күнге 

дейін жақсылық дарытуды қоймай жатыр.Ол  нағыз  батыр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

            

 


