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Si en conèixer i contemplar Jesús estem 
convençuts que Ell i els seus no van defugir 
participar en la festa humana sempre que ho 
requeria l'ocasió, podem fer un pas més i 
aconseguir que les nostres festes, el nostre 
descans i gaudi del temps lliure també els 
visquem “amb Ell”. 

No hi ha moment en la nostra vida de 
creients que pugui ser viscut al marge de 
Jesús, és a dir, prescindint o deixant de 
banda la seva presència. Però això cal 
recordar-ho especialment, no només en les 
ocasions de dolor, sinó també quan gaudim 
de la vida. En els moments de goig humà 
tenim la temptació d'oblidar-nos d'Ell, en el 
sentit de deixar de costat la nostra relació 
vital amb Ell, com si aquests moments fossin  
parèntesis, que res tinguessin a veure amb 
aquesta relació. 

La relació vital d'un creient amb Jesucrist 
és un diàleg de fe i d'amor constant. Això no 
vol dir que siguem conscients en tot moment 
de la seva presència, però sí que qualsevol 
circumstància, en ser pensada o 
reflexionada, espontàniament remet a Ell, a 
la seva companyia. I precisament les 
vacances n’ofereixen múltiples possibilitats. 
Perquè les vacances: 

- Encara que per a molts siguin la recerca 
d'una a evasió en el bullici, bé poden 
aportar moments de silenci. Aquest silenci 
que facilita la trobada amb un mateix, la 
reflexió i la pau interior. I aquesta trobada 
és condició i possibilitat per trobar-se amb 
Crist. 

- Encara que són ocasió de conèixer més 
gent i més ambients, també faciliten 

l'aprofundiment de les relacions en l'àmbit 
de la convivència, en el marc de l'amistat. I 
l'oració cristiana és trobada i relació 
d’amistat amb Crist, “amb aquell que 
sabem que ens estima”. 

- Encara que proporcionin descans i 
relax, també faciliten el creixement en la 
vivència d'una pau més profunda i 
duradora, quan és temps de descobriment 
de veritats, realitats belles, i de fer el bé. I 
Ell és la nostra pau, en qui descansen els 
nostres anhels més profunds de Veritat, de 
Bé i de Bellesa. 

- Encara que molts surtin d'elles “sabent 
més coses” (lectures, viatges, converses, 
etc.), també poden ser ocasió de 
coneixement de veritats profundes sobre la 
vida. I Ell és la Veritat. 

- Encara que solen ser oportunitat de 
gaudir contemplant coses belles, com 
paisatges, monuments, museus, etc., més 
es gaudeix quan totes aquestes realitats 
són reconegudes com a fragments del que 
és la Bellesa i ens ofereix la seva 
companyia. 

- Encara que de vegades són temps 
d'ajuda desinteressada, més felicitat donen 
quan es viuen en companyia del que és el 
mateix Bé i font de tota alegria. 

Amb Ell es viu més, es gaudeix més de la 
vida, hom s'endinsa en un mar sense límit de 
felicitat. 
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