
Mateo 25,31-46 
Cuando iba al colegio, tenía un profesor que nos decía las preguntas 

que entrarían en el examen, y durante las clases se dedicaba a 
explicarnos las respuestas. Y todavía había compañeros que suspendían.  

Hoy, Jesús, para ayudarnos a sacar buena nota, nos dice cuál será la 
pregunta que nos van a hacer en el examen final de la vida. La única 
pregunta será sobre el amor, nos van a examinar de amor, del amor 
concreto a nuestros hermanos. Y para que nos animemos más a amar a 
nuestros hermanos, Jesús se identifica con ellos, de tal manera que lo 
que les hagamos a ellos lo va considerar como si se lo hiciéramos a Él. Y 
por si fuera poco, además nos da la gracia y las fuerzas para poder vivir 
así, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Amor, que es el mismo amor 
con que Dios nos ama a nosotros, para que amemos a los demás con 
este amor, que es infinito porque es divino. 

Pidamos a la Virgen María que nos ayude a sacar buena nota en el 
examen final de la vida. 

 
Матвія 25,31-46 

Коли я вчився в школі, у мене був учитель, який говорив нам 
питання, що будуть на іспиті, і під час уроків пояснював відповіді на 
них. І все одно серед моїх однокласників були ті, хто не зміг скласти 
іспит.  

Сьогодні Ісус, щоб допомогти нам отримати хорошу оцінку, 
говорить нам, яке питання нам буде поставлено на останньому 
іспиті життя. Єдине питання буде про любов, нас будуть 
екзаменувати на любов, на конкретну любов до наших братів і 
сестер. І для того, щоб заохотити нас більше любити наших братів і 
сестер, Ісус ототожнює себе з ними, так що, що б ми не робили їм, 
Він буде вважати це так, ніби ми робимо це Йому. І ніби цього 
недостатньо, Він також дає нам благодать і силу, щоб ми могли так 
жити, а це Святий Дух, Дух Любові, яка є тією самою любов'ю, якою 
Бог любить нас, щоб ми могли любити інших цією любов'ю, яка є 
безмежною, тому що вона божественна. 

Просімо Діву Марію, щоб вона допомогла нам отримати хороші 
оцінки на останньому іспиті життя. 


