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Джой Чу

Ліза вважала, що подорожі – 
головне в житті.

“Як можна не любити подорожува-
ти?” – часто запитувала вона. Яскраві 
емоції, нові розваги по всьому світі...

Наприклад, у Південній Кореї – 
катання на лижах. Побачивши перший 
раз у житті величезні снігові гори, 
Ліза була в захваті. Оточена зимовою 
панорамою, вона стояла на полого-
му пагорбі під повільно падаючими 
сніжинками і захоплено дивилася на 
розкинутий під нею незрівнянний 
краєвид.

“Чого ти чекаєш?” – крикнула под-
руга. – Лови момент! Поїхали!”
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Потім була поїздка в японське 
місто Кіото, де Ліза змогла побачити 
знамените цвітіння сакури. Обій-
шлося недешево: у цю пору вартість 
перельотів і проживання зазвичай 
найвища в році. Але, гуляючи під 
живими парасольками ніжно-рожевих 
і білих пелюсток, Ліза усвідомлювала, 
що такий досвід вартий кожного вкла-
деного долара. “Чому б і ні? – сказала 
вона своїй супутниці. – Я незаміжня, 
час є, можу собі дозволити. Життя 
коротке: потрібно насолоджуватися 
моментом!”

А потім була неймовірна подорож 
до Ісландії, де вона милувалася північ-
ним сяйвом. Кольорові пульсуючі 
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стрічки, що вигиналися на засіяному 
зірками небі, здійснили ще одну мрію. 
Раніше вона сумнівалася у своєму 
раптовому вирішенні взяти кілька 
днів за свій рахунок і тим самим 
викликати невдоволення керівництва, 
але тепер ні про що не шкодувала. 
“Нехай навіть звільнять, – говорила 
вона подрузі, – знайду іншу роботу. 
А якщо не побачу північного сяйва, 
іншого шансу може й не бути”.

Ліза була переконана, що немає 
нічого кращого від трепету, який 
відчуваєш, коли бачиш і пробуєш 
щось нове. Вона виросла в невелико-
му містечку, тому подорожі мали для 
неї особливе значення. Вона чекала 
кожної відпустки або свята  
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з хвилюванням і передчуттям, думаю-
чи, яка подорож буде наступною.  
За останні п’ять років вона відвідала 
не менше двадцяти країн і спробувала 
багато такого, на що деякі з її друзів 
навряд чи б зважилися.

Підводне плавання? Було. Скеле-
лазіння? Зроблено. Стрибки з парашу-
том? Як же без них?

“Життя – це полотно, яке не можна 
залишати чистим, – говорила вона 
друзям. – Воно повинне бути повне 
фарб. Інакше навіщо жити?”
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І все ж. . . У серці Лізи була якась 
незрозуміла порожнеча, яку не могла 
заповнити навіть найкраща відпустка.

Подорожі приносили багато радо-
сті й створювали приємне відчуття 
підкорення нових вершин. Але при 
цьому залишалося дивне відчуття 
втрати. Повертаючись до звичайно-
го життя, вона згадувала, як зовсім 
недавно їй було весело, але ніяк не 
могла скинути з себе почуття спу-
стошеності, немов все життя було 
безглуздим. Радість від подорожей 
ніколи не тривала довго, їй завжди 
здавалося, що вона щось упустила. 
Так ніби з’їла повноцінний обід і че-
рез кілька хвилин знову була голодна.

Але чогось  
не вистачає
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Ліза намагалася заповнити цю по-
рожнечу очікуванням наступної подо-
рожі. Вона шукала інформацію про нові 
місця, будувала плани, але нічого не 
змінювалося.

І ось одного разу, коли це почуття 
було особливо сильним, Ліза згадала 
про свою колегу Аліну. Дівчата були 
приблизно одного віку, і в них було 
багато спільного. Аліна теж любила 
подорожувати, проте не мала мож-
ливості. Її мати хворіла і вимагала 
постійного догляду. Тільки інколи на 
вихідних Аліні вдавалося з’їздити за 
місто. Вона ніколи не бачила тих місць, 
де була Ліза, і не робила неймовірних 
речей, які робила та. Розглядаючи її 
фотографії, Аліні доводилося задоволь-
нятися лише розповідями подруги про 
останні пригоди.

Аліна була християнкою. Кожен 
раз, коли Ліза описувала їй що-небудь 
дивовижне, вона говорила про чудеса 
Божого творіння. Дивлячись на фото-
графії, вона питала:  
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“Коли ти дивилася на ці приго-
ломшливі гори, річки і північне 
сяйво в небі, ти думала про Бога, 
Який створив все це? Це так, ніби ми 
дивимося на величний замок і знаємо, 
що його побудував великий архітектор!”

Питання Аліни змушували Лізу 
замислюватися. “У цього світу дійсно 
є Творець?” – питала вона себе. Більше 
того, її дивувало, як подруга може зали-
шатися такою радісною і задоволеною, 
незважаючи на те, що не може подоро-
жувати і більшу частину заощаджень 
витрачає на ліки для матері.

“Як вона з цим мириться? – думала 
Ліза. – Хіба сенс життя не в тому, щоб 

працювати і жити у своє задо-
волення? Як Аліна може бути 

такою щасливою, якщо 
навіть не може витратити 

зароблені гроші на себе? 
Що заповнює її внутрішню 
порожнечу?”
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Заповнення 
порожнечі
В стародавньому Ізраїлі жив цар, 
який витратив багато грошей, часу 
і сил на задоволення, намагаючись 
досягти повної насолоди. “Навіщо 
відмовляти собі в їжі, питті  
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та жінках, якщо все це так доступно?” – 
міркував він.

Врешті-решт цей цар зрозумів, що 
багатство і всі втіхи світу не можуть його 
задовольнити. Він усвідомив, що життя 
схоже на подих – прийшло і пішло. В 
одну мить все перетвориться в порох. 
Їжа, пиття, приємні відчуття та всі ста-
рання просто не можуть заповнити вну-
трішню порожнечу і принести справжнє 
задоволення і радість.
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Чи траплялося вам переживати 
те ж саме подібно Лізі? Поки є сили 
і можливості, ми хочемо випробувати 
якомога більше всього, щоб зробити 
життя яскравим і насиченим. Нічо-
го поганого в цьому немає, проте це 
прагнення ніколи не зможе задоволь-
нити нас по-справжньому. Глибоко 
всередині все одно залишиться порож-
неча, яку не заповнити. Мабуть, для 
цього нам потрібні мета і сенс життя. 
Ми хочемо знати, навіщо ми тут, на 
землі, і в чому наше призначення.

10



У чому ж знайти мету і сенс?
Блез Паскаль, вчений і філософ, 

що жив у XVII столітті, одного разу 
сказав, що в серці кожної людини 
є порожнеча, за формою відповідна 
Богу. За його словами, вона не може 
бути заповнена нічим, окрім Бога, її 
Творця. Без Бога ми не зможемо 
знайти справжнього задоволення.

Інший цар стародавнього Ізраїлю 
зрозумів цю просту істину. У ньо-
го теж були гроші та влада, але він 
розумів, що вони не дадуть йому 
ні задоволення, ні безпеки. Він теж 
пережив важкі часи: його зраджували 
близькі люди, довгий час переслідува-
ли вороги. І все ж у будь-яких обста-
винах він знав, де знайти справжню 
радість і задоволення. Неначе дитина, 
що біжить в обійми батьків, він втікав 
до Бога і вірив, що тільки Його при-
сутність може прибрати будь-який 
страх або порожнечу з його серця. 
Одного разу він сказав Богу: “Дорогу 
життя Ти покажеш мені: радість вели-
ка з Тобою, завжди блаженство  
в правиці Твоїй!” (Пс. 15:11).
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Подумайте про 
Ісуса Христа
Як же нам найти Бога? Саме чудове 
те, що Бог Сам хоче, щоб ми особи-
сто пізнали Його. Близько двох тисяч 
років тому Він прийшов у наш світ як 
Людина Ісус Христос, щоб показати, 
що тільки Бог – справжнє джерело 
надії і радості. 
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Якщо ми звернемося до Бога  
і підемо за Ним, то знайдемо новий 
погляд на життя і дізнаємося, де 
знайти справжню значимість і задо-
волення. Вони приходять не від того, 
що ми маємо – досягнення, майно або 
досвід, – а від знання Бога. Тому Ісус 
сказав про Себе Самого: “Я хліб жит-
тя. Хто до Мене приходить, не голоду-
ватиме він, а хто вірує в Мене, ніколи 
не прагнутиме” (Ів. 6:35).
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Вам знайоме відчуття порожнечі, 
яку ніщо не може заповнити? Ваше 
життя здається вам порожнім або без-
цільним навіть після приголомшливої 
подорожі або чогось подібного? У вас 
виникали подібні питання: “І це все? 
Більше нічого немає?”

Подумайте про вашого Творця, 
Бога. Ви дізнаєтесь, що особисті 
відносини з Ним повністю змінять 
ваш погляд на те, що означає справж-
нє задоволення і повнота життя. Ви 
відчуєте глибоке, прекрасне відчуття 
свідомості, не від подорожей або пе-
реживань, а від знання Того, Хто і для 
чого вас створив.

Всі цитати Святого Письма взяті з Біблії перекладу Огієнка 
(видання Біблійної Ліги України, 2001).
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