
В�таю вас, дорог� брати � сестри, �м'ям Господа нашого Ісуса Христа. 
 
У Псалм� 39:12 сказано: «Тому, Господи, не ув'язни милосердя Свого в�д мене, а мил�сть та
правда Твоя нехай завжди мене стережуть». Пс. 39:12. 

Тут сказано: «Тому, Господи, не ув'язни милосердя Свого». І все ж, що таке щедр�сть? П�д час
розмови з людьми ми часто використовуємо це слово - щедр�сть, в словнику сказано, що
щедр�сть – синон�м слова «добро», але словникове визначення сут� слова має для цього �нше,
б�льш глибоке значення слова - сп�вчуття. Сп�вчуття не мотивоване, � не має н�яких мотив�в,
сп�вчуття так само природно, як дихання. Сп�вчуття - вищий прояв св�домост�. 
 
У Посланн� до Римлян Апостол Павло сказав: «Ми, сильн�, повинн� нести слабост� безсилих,
а не соб� догоджати. Кожен �з нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування».
Рим.15: 1. 
 
Одного разу професор вс�м студентам роздав пов�трян� кульки. Вони повинн� були надути ц�
пов�трян� кульки, написати на них свої �мена � кинути їх в коридор. Пот�м професор добре
перем�шав кульки � дав учням 5 хвилин, щоб вони знайшли кульку з� своїм �м'ям. Н�хто не
впорався. 

 П�сля цього професор дав друге завдання, щоб перша кулька, яка потрапить кожному в руки,
має бути передана людин�, чиє �м'я було написано на пов�трян�й кульц�. Через 5 хвилин кожен
отримав свою кульку. Ц� кульки, як щастя � сп�вчуття - н�коли ми не зможемо знайти, якщо
шукаємо т�льки для себе � не будемо проявляти сп�вчуття до �нших. Здатн�сть сп�вчувати
дозволяє нам сприймати почуття �нших. Сп�вчуття - п'яте почуття. 

 Господь Ісус Христос був, є � буде прикладом найб�льшої турботи � сп�вчуття до �нших, в�н
сп�вчував людям, коли вони голодували, коли в�н зц�ляв хвороби, Ісус рад�в з людьми � плакав
разом з ними. Ісус сп�вчував, коли вчив, наставляв людей. 

У Посланн� до Євреїв сказано: «Отож, мавши великого Первосвященика, що небо перейшов,
Ісуса, Сина Божого, тримаймося �спов�дання нашого! Бо ми маємо не такого Первосвященика,
що не м�г би сп�вчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, под�бно до нас, окр�м
гр�ха. Отож, приступаймо з в�двагою до престолу благодат�, щоб прийняти мил�сть та для
своєчасної допомоги знайти благодать».  Євр. 4: 14-16. 
 
Благослови нас, Господь, � дай нам б�льше сп�вчуття. 
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