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“Be merciful just as your Father is merciful.”  (Luke 6:36)   
 

There is a story of a mother who was pleading with Napoleon Bonaparte for 
mercy on the life of her son, an army officer, who had been sentenced to death for 
treason.  The emperor called the young officer’s crime an unforgivable betrayal of the 
nation, which it undoubtedly was, and that justice demanded his life. 

 
“Not justice!” cried the mother, “Give him mercy!” 
“He does not deserve mercy”, was Napoleon’s curt retort.   
“But”, said the mother, “if he deserved it, it would not be mercy!”  This mother’s 

wise reply immediately softened the heart of Napoleon who spared her son from the 
sentence of death. 

 
As we know, this year our Lenten journey is taking place during the 

Extraordinary Jubilee Year of Mercy, inaugurated by His Holiness Pope Francis last 
December in St. Peter’s Basilica in Rome. 

 
We are called to be merciful as our heavenly Father is merciful.  But before we 

are able show mercy to anyone else, we are called first to open our own hearts so that 
we can accept the gift of mercy freely given to us by the Father.  This sounds easy 
enough in theory, but opening our hearts to God is, at times, not as straightforward as 
we may think.  Because in order to accept this gift of mercy, we must first admit to 
ourselves and to God that we, abject and sinful human creatures, are indeed, in dire 
need of his mercy.  We are called to acquire an attitude of sincere penitence and 
humility, which is not always easy for us who have grown up on a diet, served up by 
our modern society, of pride, entitlement, and self-sufficiency. 



 
 

 
 
This is why the Church, in her great wisdom, has given us the great spiritual gift 

of this holy season of Great Lent.  The unique and evocative prayers and services of 
Great Lent are such that they instill in us, firstly, a recognition of our own faults and 
failings and secondly, a desire for personal conversion and a return to the loving arms 
of God the Father and his mercy.  And so, over and over again in the divine services we 
pray: “Lord, have mercy.” 

 
One of the saints of the Byzantine church writes the following: “This expression – 

Lord, have mercy – is appropriate, since we should not ask for anything except for 
mercy.  As sinners we cannot, nor dare not, say anything to our Loving Master except 
have mercy.” 

 
Our limited human intellect cannot, of course, even partially grasp the depth and 

breadth of the mercy of God for us.  The word mercy in English is the translation of the 
Greek word eleos, which has the same root as the old Greek word for olive oil, a 
substance which was used in the ancient world as a soothing agent for bruises and 
minor wounds.  The oil was poured onto the wound and gently massaged in, thus 
soothing, comforting and making whole the injured part.  This should immediately 
bring to mind of course, the gospel parable of the Good Samaritan and the traveller 
who poured olive oil on the wounds of the man lying beaten and left for dead at the 
side of the road. (Luke 10:29-37) 

 
So when we pray “Lord, have mercy”, we are praying in effect: “Lord, soothe me, 

comfort me, take away my pain, show me your steadfast love.”  This mercy refers to the 
infinite loving kindness of God, his compassion for us his suffering children, his desire 
to lift us up from our pain and sorrow and sinfulness.  It is in this profound sense that 
we pray “Lord, have mercy” with such great frequency and fervor throughout the 
divine services. 

 
If we are called to embrace the mercy of God with open arms and hearts for 

ourselves, then how much more are we called to share this gift with others and to 
witness to this gift in the world?  Like the traveler in the gospel parable we too are 
called to be a good Samaritan to those in our lives whom we meet, even accidently, in 
our daily lives, who have need of the soothing balm of God’s mercy to be rubbed into 
their wounds of body and soul, whether or not these wounds come from outside 
themselves or are self-inflicted. 

 



 
 

Jesus never compromised on his ideals, but he did beautifully describe and 
embody God’s unconditional love, mercy and forgiveness for everyone: a beggar with 
leprosy, a Samaritan woman with five failed marriages, a traitor like Peter, a self-
righteous human rights abuser like Saul of Tarsus, a prodigal son, an adulteress.  The 
Gospel gives eloquent witness to this on many occasions.  If Jesus showed a way of 
keeping the highest standards, while at the same time offering Living Water – love, 
forgiveness, mercy, to the least deserving of it, can we then, act any differently? 

 
St. Isaac, the Syrian once said, “Never say that God is just.  If he were just, you 

would be in hell.  Rely only on his injustice, which is forgiveness, love and mercy”. 
 
Our prayer today is that the Father’s gifts of forgiveness, love and mercy may 

brighten the path of our Lenten journey upon which we are now embarking and lead us 
spiritually renewed and refreshed to the Feast of Our Lord’s Resurrection! 
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ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В 
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ ВСЕЧЕСНІШОМУ 

ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ, СЕМІНАРИСТАМ, НАШИМ 
ДОРОГИМ ВІРНИМ 

 
 

«Будьте милосердні, як Отець Ваш милосердний!» (Лк. 6, 36) 
 

 Існує історія про матір, яка благала Наполеона Бонапарта змилосердитися над її сином, 
військовим офіцером, який був засуджений до смертної кари за державну зраду. Імператор 
назвав злочин молодого офіцера зрадою нації, яка, безсумніву, мала місце, і згідно закону, йому 
належала смертна кара. 

 
"Не справедливості, - вигукнула мати, - але милосердя.” 
"Він не заслуговує на милосердя",- відповів Наполеон. 
"Але, якщо він на це заслужив, тоді хай не буде милосердя, - відповіла мати." Ця мудра 

відповідь матері розчулила серце Наполеона, який змилосердився над її сином, звільнивши 
його від смертного вироку. 

 
Як нам відомо, у цьому році наша Великопосна мандрівка проходить у Надзвичайному 

Ювілейному Році Милосердя, який відкрив Святіший Отець Папа Франциск у грудні минулого 
року в Базиліці Святого Петра у Римі. 

 
Ми покликані бути милосердними, як наш Небесний Батько. Однак, перш, ніж ми 

зможемо виявляти милосердя до інших, ми покликані в першу чергу відкрити наші власні 
серця, щоб свобідно прийняти дар милосердя дарований нам Отцем Небесним. Теоретично, це 
звучить досить просто, але відкриття нашого серця до Бога, інколи не є таким легким, як нам 
видається. Для того, щоб прийняти цей дар милосердя, ми повинні спочатку визнати перед 
Богом і перед собою, що ми, грішні та слабкі люди, які дійсно, потребують Його милосердя. Ми 
покликані до щирого покаяння і смирення, які не завжди нам легко практикувати, зокрема, 
тому що ми виростали у сучасному суспільстві, яке формувало у нас почуття гордості, 
привілею та самовпевненості. 

 



 
 

Ось чому Церква, у своїй великій мудрості, обдарувала нас великим духовним даром 
цього святого часу, Великим постом. Унікальні і заохочуючі молитви та богослуження 
Великого посту спонукають нас, по-перше, до визнання наших власних помилок і невдач а, по-
друге, спонукають нас до особистого навернення і повернення до люблячих обіймів Бога-Отця 
та Його милосердя. Тому, знову і знову в богослуженнях ми молимося: "Господи, помилуй". 

 
Один із святих візантійської церкви, пише наступне: "Вислів: Господи, помилуй є 

доречним, так як ми не повинні просити ні про що-інше, крім милосердя. Як грішники, ми не 
можемо, і не насмілюємося просити про що-небудь інше в нашого Люблячого Учителя, крім 
того, щоб помилував нас". 

 
Звичайно, наш обмежений людський розум не може, навіть, частково зрозуміти глибину 

і безмежність Божого милосердя до нас. Слово «милосердя» в українській мові є перекладом 
грецького слова «eleos», яке має такий корінь, як і старе грецьке слово для означення 
оливкової олії, речовини, яку використовували у стародавньому світі, як засіб при ударах і 
невеликих ранах. Олію виливали на рану, змастивши її, таким чином лікуючи та зціляючи 
пошкоджену частину тіла. Звичайно, це нам пригадує Євангельську Притчу про милосердного 
самарянина, який змастив оливковою олією рани чоловіка, який лежав побитим та помирав на 
узбіччі дороги. (Лк. 10:29-37) 

 
Тому, коли ми молимося: "Господи, помилуй", ми молимося, благаючи: «Господи, 

заспокой мене, потіш мене, забери мій біль, вияви до мене своє милосердя." Це милосердя 
відноситься до безмежної люблячої Божої доброти, співчуття до нас, Його страждаючих дітей, 
та до Його бажання підняти нас з нашого болю, смутку і гріховності. Збагнувши це, ми 
молимося дуже часто і ревно протягом усіх богослужень: "Господи, помилуй". 

 
Якщо ми покликані прийняти Боже милосердя з відкритими обіймами і серцем, то 

наскільки більше ми покликані розділити цей дар з іншими та свідчити про нього у світі? Як 
подорожній в євангельській притчі, ми - також покликані бути добрим самарянином до тих, 
кого ми зустрічаємо в нашому щоденному житті, навіть випадково, до тих, які потребують 
заспокійливого бальзаму Божого милосердя на рани тіла і душі. 

 
Ісус ніколи не зраджував своїх ідеалів, але прекрасно втілював Божу безмежну любов, 

милосердя і прощення до усіх, зокрема, до жебрака з проказою, до самарянки з п'ятьма 
невдалими шлюбами, до зрадника Петра, порушника прав людини Савла з Тарсу, до блудного 
сина, та до перелюбниці. Євангеліє дає красномовне свідчення цього у багатьох розповідях. 
Якщо Ісус показав шлях, зберігаючи високі стандарти, водночас даючи живу воду, любов, 
прощення, милосердя до тих, хто найменш заслуговував на це, тоді чи ми можемо діяти по-
іншому? 

 
Святий Ісаак Сирійський один раз сказав, "Ніколи не кажи, що Бог є справедливий. Якби 

Він був справедливим, то ти б був у пеклі. Не покладайся лише на Його справедливість, але на 
його прощення, любов і милосердя". 

 



 
 

Наша молитва сьогодні лине за те, щоб дари Отця Небесного: прощення, любов та 
милосердя освітлювали нашу Великопосну мандрівку, яку ми розпочинаємо та провадили нас 
духовно оновленими та очищеними до Празника Воскресіння нашого Господа! 
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