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Aлекс щойно закінчив художній факультет. Він не був особ-
ливо амбіційний, але дуже хотів влаштуватися на роботу, яка 
була б приємною та мала сенс. Велика зарплата не була  

головною умовою, але, звичайно, вона б не зашкодила. Головне, 
щоб він міг насолоджуватися цією роботою. Але проблема полягала  
в тому, що Алекс навіть уяви не мав, чим він хотів би займатися. 
Жодна із запропонованих вакансій не приваблювала. Йому здава-
лося, що десь там на нього чекала робота мрії. Але де саме? 

Анна була більш впевненою. Вона любила фотографувати  
і працювала у місцевій газеті. Але це була рутинна робота – 
більшість її завдань стосувалися висвітлення нудних громадських 
заходів.  
І керівництво не давало їй можливості для росту. Можливо, краще 
звільнитися і розпочати свою справу? Вона хотіла подорожувати  
по країні та звертати увагу на скрутне становище працівників- 
мігрантів. Це була її мрія. Але виникала одна проблема: брак 
коштів. Хто їй буде платити?

Віктор знайшов роботу своєї мрії. Він завжди хотів бути авіацій-
ним інженером, любив літаки і хотів лагодити двигуни. Тому він ста-
ранно вчився в університеті авіаційної техніки і отримав саме  
те, що він хотів: добре оплачувану роботу з ремонту високотехноло-
гічних реактивних двигунів.

Проте через декілька місяців Віктор виявив, що задоволення від 
праці пригнічується безкінечним заповненням документів і жорстки-
ми термінами. Через це він працював допізна і на вихідних. “Для  
роботи мрії це вже занадто”, – подумав він.
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В ам це знайоме? Всі ці історії 
реальні та показують, що 
більшість із нас прагне 

успішної кар’єри. Багато хто з нас 
шукає роботу своєї мрії, сподіва-
ючись робити те, що не тільки оці-
нять інші, але й що принесе задо-
волення самому собі. 

Деякі прагнуть стати топ-керів-
никами з гідною зарплатою  
й лідерськими завданнями. Хтось 
мріє стати відомим артистом чи 
музикантом. Інші хочуть досягти 
чогось значимого, наприклад, ви-
найти нові ліки від невиліковної 
хвороби або здійснити технічний 
прорив. Також є й такі, що бажають 
витратити своє життя на виконан-
ня почуття обов’язку, наприклад,  
допомагати бездомним або захи-
щати навколишнє середовище.

На жаль, успіху досягають не всі. 
Більшість із нас, швидше за все,  
буде в постійному пошуку ідеаль-
ної роботи. Спочатку ми старанно 

думаємо, яку професію обрати.  
Потім хвилюємося, чи правильне  
рішення прийняли. Далі важко 
працюємо багато годин, сподіва-
ючись отримати визнання і наго-
роду. Деякі вирішують не одружу-
ватися, не мати дітей. Жертвують 
своїм часом із родиною та друзя-
ми, відмовляються від хобі та ін-
тересів – і все це заради успішної 
кар’єри.

Деякі люди в кінцевому резуль-
таті роблять свою кар’єру центром 
свого існування. Більшу частину 
життя переслідують свою мету  
і готові пожертвувати всім заради 
неї. Іноді це коштує їм психічного, 
емоційного і фізичного здоров’я 
або призводить до руйнування 
відносин із рідними та друзями.

Чому кар’єра так багато значить 
для нас? Чому ми витрачаємо так 
багато часу і сил на пошук роботи 
своєї мрії? І чому ми завжди  
шукаємо чогось кращого?







Чого ми  дійсно хочемо?

 



Г роші й успіх  – не єдині речі, які 
ми шукаємо. Будуючи кар’єру, 
ми хочемо використовувати 

наші таланти і навики, вирішувати 
проблеми, отримувати визнання  
і нагороду за працю, а також мати 
вплив на людей і змінювати світ.

Звичайно, в цих цілях немає нічого 
поганого. Вони – частина людських  
амбіцій, і мотивують нас бути активни-
ми і вдосконалюватися. На жаль, такі 
цілі можуть позбавити нас спокою, при-
мушуючи шукати ідеальну роботу. Про-
те навряд чи ми зробимо кар’єру (або 
навіть знайдемо роботу), яка зможе 
повністю задовольнити наші вимоги.

Дійсно, багато людей не тільки  
нещасні на роботі, а й незадоволені 
своєю професією. Проведене дослід-
ження показало, що в деяких країнах 
половина працівників незадоволені 
своєю роботою, а дві третини говорять, 
що без вагань звільняться, якщо знай-
дуть місце з більшою оплатою або  
кращими перспективами.

Наш пошук не закінчується, коли  
ми отримуємо першу роботу. Багато  
з нас йдуть по життю у постійних по-
шуках чогось кращого. Ми часто запи-
туємо: чи є десь краща робота або чи 
можемо ми бути успішнішими в тому, 
чим займаємося? Наша погоня, здаєть-
ся, ніколи не закінчиться.

Звичайно, деякі люди знаходять 
роботу своєї мрії. Другі виявляють, що 
повинні йти на великі жертви, щоб от-
римати бажане. Треті, як Віктор, помі-
чають, що робота, про яку мріяли, не 
така прекрасна в реальності. Нарешті, 
останні досягають того, що здавалося 
багатообіцяючою або високооплачу-
ваною роботою, а потім залишають усе 
заради чогось, наприклад, подорожі по 
світу або звершення благодійності.

Чому ці люди залишають досягнуте 
такими зусиллями і починають займа-
тися тим, що обіцяє їм так мало? Мож-
ливо, тому, що навіть успішна кар’єра 
в кінцевому результаті не може задо-
вольнити наші найглибші потреби.

Чого ми  дійсно хочемо?
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П одумайте про те, що дійсно рухає 
людьми в їхньому пошуку роботи, 
і ви зможете знайти деякі загаль-

ні елементи. За довгим списком бажань 
прихований набагато коротший список 
потреб:

ЗАДОВОЛЕННЯ. Усі ми мріємо бути 
щасливими. Ми хочемо витрачати наш час 
і зусилля на роботу, яка нам подобається  
і приносить радість. Це може бути заняття, 
яке приносить нам задоволення, досягнен-
ня важливої цілі або самореалізація.

ЗНАЧЕННЯ. Ми хочемо знайти сенс  
у нашій роботі, тому що в кінцевому ре-
зультаті нам потрібно, щоб у житті була 
мета. Нам хочеться зрозуміти, для чого ми 
існуємо, і бажаємо бути визнаними та на-
городженими за наші таланти, навики  
і зусилля. Деякі шукають роботу, яка змі-
нить життя інших. Ми отримуємо задово-
лення, коли інші визнають наш внесок.

БЕЗПЕКА. Ми хочемо отримати роботу, 
яка забезпечить наше майбутнє. Якщо на-
ша професія має хорошу перспективу,  
і промисловість загалом процвітає, це дає 
нам впевненість. Ми працюємо, знаючи, 
що будемо рости і процвітати. Найголовні-
ше, ми можемо бути впевнені, що ми і на-
ша сім’я будемо добре забезпечені.

Ці потреби носять не тільки фізичний 

характер. Вони зачіпають те, ким ми  
є і ким хочемо стати. Багато людей нама-
гаються знайти відповідь на ці питання  
у своїй роботі. Але тільки деякі види зай-
нятості ідеально відповідають цим вимо-
гам. Здебільшого ми неспокійно шукаємо 
чогось кращого. Чому?

Робота не може дати почуття повного 
задоволення, значимості та безпеки, тому 
що в ній є багато факторів, які не підляга-
ють нашому контролю. Економічні кризи, 
корпоративна реструктуризація та постій-
ні технологічні й соціальні зміни пока-
зують, що навіть найкраща робота може 
зникнути за одну ніч. Кар’єра і робота –  
це тимчасове явище.

Тому, подібно до Алекса, Анни і Віктора, 
у багатьох із нас пошук роботи пов’яза-
ний із невпевненістю і розчаруванням. Ми 
прагнемо щастя і задоволення, але в під-
сумку засмучуємося і стаємо нещасними. 
Деякі люди роблять хорошу кар’єру, але все 
ж відчувають, що чогось не вистачає. Інші 
позбавляють себе всього заради роботи, 
проте, отримавши її, виявляють, що вона 
була того не варта. Чому?

Можливо, ми намагаємося реалізувати 
себе не там, де потрібно? Чи є альтернатива, 
яка дійсно може задовольнити наші  
найглибші потреби?
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З вичайно, щоб задовольнити такі основні потреби, люди 
звертаються не тільки до роботи, але і до багато чого 
іншого. Але рішення знаходиться у відповіді на питан-

ня, яке починається зі слова “хто”, а не “що”. Нам потрібен не 
просто “хтось”, а той, кому притаманні такі необхідні якості:

ВСЕЗНАЮЧИЙ. Щоб зрозуміти, що саме може повністю за-
довольнити наші найглибші потреби, цей “хтось” повинен бу-
ти надто мудрим. Він повинен знати наші інтереси і прагнути 
допомогти нам приймати правильні рішення, щоб ми могли 
отримати справжнє задоволення від того, що робимо.

ЛЮБЛЯЧИЙ. Щоб допомогти нам знайти значущість, цей 
“хтось” повинен по-справжньому любити і цінувати нас, як 
люблячі батьки, які дають дітям відчуття приналежності та 
впевненості, забезпечуючи їм правильне самосприйняття,  
а також мету та ціль життя.

ВІЧНИЙ. Щоб гарантувати нам безпеку, цей “хтось” має 
бути абсолютно надійним. Тільки так зможуть виконуватися 
перші дві вимоги постійно. У нас повинна бути впевненість, 
що цей “хтось” завжди буде поруч і, що б не трапилося, по-
турбується про нас.

Хто може відповідати всім цим вимогам? Очевидно, що це 
не  хтось слабкий, недосконалий або смертний. Цей “хтось” 
повинен бути особливим.
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Єдиний, хто підходить – це наш Бог-Творець.
Апостол Павло, послідовник Христа, описує Творця так: 

“Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба  
й землі, проживає не в храмах, рукою збудованих, і Він не вимагає 
служіння рук людських, ніби в чомусь Він мав би потребу, бо Сам 
дає всім і життя, і дихання, і все. І ввесь людський рід Він з одного 
створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окрес-
лені доби й границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи Його 
не відчують і не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з нас. Бо 
ми в Нім живемо, і рухаємось, і існуємо” (Дії 17:24-28).

Оскільки Бог створив всесвіт, Він володіє абсолютним знанням про 
все, включаючи нас. Він знає нас досконало. Він знає, що нами рухає, 
в чому маємо потребу, і що допоможе нам знайти справжнє задово-
лення.

А ще, як наш Творець, Він цінує кожного з нас і бажає допомогти. 
Він глибоко стурбований нашим життям і тим, що відбувається з нами. 
Він знає наші серця, думки і дії.

Більше того, Бог вічний і незмінний. Він ніколи не підведе нас. На 
відміну від людей, Він не передумає і не порушить обіцянок. Він ска-
зав: “Бо Я, Господь, не змінююся” (Малахії 3:6). Тому ми завжди можемо 
бути впевнені в Його присутності і завжди можемо покладатися  
на Нього.

Якщо Бог володіє всіма цими якостями, то Він не може бути байду-
жим і відчуженим. Ми можемо мати близькі стосунки з Ним так само, 
як з батьками та друзями. Чи приймете ви Його любов?





?
Найбільш 
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П ошук роботи своєї мрії може розчарувати, тому 
що врешті-решт ми просто шукаємо чогось 
тимчасового. Може навіть здатися, що ми женемося 

за вітром. Пожертвували всім своїм часом і зусиллями, щоб 
знайти ідеальну роботу, і навіть досягли успіху в ній, але 
залишилися нереалізованими.

Бог пропонує нам іншу точку зору: хоча професія займає 
належне місце в нашому житті, це не єдине, що має значен-
ня. Нам більше не потрібно турбуватися і жертвувати всім 
заради тимчасової цілі, щоб зрештою розчаруватися. Замість 
цього ми можемо дізнатися, як вписати нашу роботу (будь 
то робота мрії чи ні) в загальну картину повноцінного жит-
тя.

В кінцевому рахунку тільки Бог може дати нам справжню 
мету, задоволення, значущість і безпеку. Все, що потрібно – 
це звернутися до Нього і довіритися Йому. 

Ви звернетеся до Бога?

Якщо ви бажаєте більше дізнатися, як прийти до Бога, один 
із способів зробити це – зв’язатися з помісною церквою, де 
хтось зможе допомогти знайти відповіді на ваші питання. 
Інший спосіб – це читати Біблію, яка розкаже вам про Бога 
і про те, як Він дасть вам задоволення, значущість і безпеку, 
яких ви потребуєте.

Працівники служіння “Хліб Наш Насущний” теж готові вам 
допомогти. У нас є багато буклетів на різні духовні теми,  
в яких більше пояснюється, Хто такий Бог і як почати буду-
вати з Ним стосунки. Щоб прочитати їх на сайті, відвідайте 
сторінку: ukrainian-odb.org/lal/.
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