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No solem fixar-nos en el fet que la vocació 
en sentit cristià és precisament la crida que ens 
adreça el Ressuscitat. En canvi, això té una gran 
importància. 

Si bé el primer i principal problema que ens 
plantegem quan parlem de la vocació personal 
és que realment cadascú visqui la seva vida com 
a resposta a Crist que el crida, no és menor la 
qüestió de les pors, els complexos i les 
inseguretats, que es desperten al moment de 
concretar aquesta resposta en la vida real. 

Cadascú projecta el seu futur, abans de res, 
assegurant l'èxit de la seva opció. Diuen que 
aquesta actitud és el que explica, per exemple, 
que poques parelles decideixin casar-se; o que 
amb prou feines es donin “compromisos per a 
tota la vida” en àmbits importants de 
l’existència… S'entenen des d'aquí altres 
fenòmens, com la forta oposició dels pares, 
amb criteris aliens a l'Evangeli, a una possible 
vocació d'un fill o una filla, quan aquests 
plantegen una possible vocació que anomenem 
“especial” a l'Església, com ara el sacerdoci o la 
vida consagrada; i les profundes crisis que 
sorgeixen quan s’esdevé quelcom 
absolutament inesperat. Això també explicaria 
l'èxit de les companyies d'assegurances… 

La vocació cristiana, tanmateix, és sempre 
una veu del Ressuscitat. No és que la vocació 
cristiana sigui contrària a la “seguretat”. 
Paradoxalment, qui la percep com a  veu del 
Ressuscitat, experimenta fermesa i pau: el 
Ressuscitat des dels inicis de l'Església va 
transmetre una fermesa i una convicció als qui 
s'anaven convertint i abans eren pusil·lànimes, 
que va sorprendre “la multitud”, com narra el 
llibre dels Fets dels Apòstols. El que passa és 
que, al mateix temps aquesta veu sol ser 
quelcom no calculat, quelcom inesperat. 

Convida, a més, a una vida que comporta 
gosadia i llibertat. És precisament la fermesa en 
la confiança del Ressuscitat el que permet 
llançar-se amb llibertat i gosadia a realitzar 
grans coses i el que convida al risc del 
lliurament. 

Des d'aquest punt de vista, pensem en 
principi que les vocacions especials a l'Església 
s'han de donar entre els joves, ja que ells són 
els més propensos a llançar-se al risc i 
l'aventura. De fet sempre ha estat més freqüent 
entre els joves la vocació al sacerdoci o la vida 
consagrada. La personalitat juvenil ajuda, però 
estem atents a discernir si aquesta disposició 
neix de la inconsciència o d'un excés de 
seguretat en un mateix o, per contra, neix de la 
seguretat en el Ressuscitat, l'amor del qual ha 
vençut  qualsevol forma de mort. 

En efecte, qui crida a arriscar la vida és 
aquell, l'amor del qual mai no podrà ser vençut, 
ni per qualsevol forma de poder, de violència, 
de sofriment, de fracàs, de pobresa, de perill, ni 
per la mateixa mort, com afirma sant Pau (cf. 
Rm 8,35-39). 

Ens pertoca pregar per les vocacions a 
l'Església. Sobretot per les vocacions especials, 
al sacerdoci i la vida consagrada. Però també 
per “totes les vocacions”, inclòs el matrimoni i 
altres vies d'amor arriscat. És a dir, pregar 
perquè hi hagi orelles i cors capaços d'escoltar i 
respondre la invitació del Ressuscitat, amb 
gosadia i llibertat, amb fermesa i generositat, 
amb decisió i confiança. 

Necessitem escoltar els ressons de la veu del 
Ressuscitat en els qui se senten així cridats, 
perquè la seva presència entre nosaltres ens 
ajudi a sortir de la mol·lície i de la por. 
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