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Datorită relațiilor și discuțiilor cu colegii o parte din colegii mei profesori, pot să 

spun că educația este mai mult decât o meserie, este o vocație. Să fii educator 

(profesor/învățător), să-i înveți pe ceilalți, să comunici și să transmiți cunoștințe 

este o virtute pe care nu o poate practica orișicine. Cunoaștem persoane foarte 

inteligente și știm că multe dintre acestea nu au darul de a transmite cunoștințele 
semenilor lor.  

Ca să fii educator, îți trebuie întâi de toate să ai pasiune și gustul pentru ceea ce 

faci. Trebuie de asemenea să ai răbdare, căci procesul de predare și învățare este 

lent și depinde de persoanele implicate. Cunoaștem care este diferența între a 

îndeplini o datorie și a face ceva din iubire. O meserie se poate învăța, dar o vocație 
nu poate fi nici predată și nici învățată, vocația face parte din însăși ființa omului.  

Noi, Vincențieni din Societatea Sfântul Vincențiu de Paul și membri ai altor ramuri 

ale Familiei Vincențiene, noi suntem educatori înnăscuți. Prin contactul direct 

săptămână de săptămână cu cei marginalizați de societate, ne străduim să fim 

chipul și glasul lui Cristos. În această interacțiune de caritate, datorită vocației pe 

care o avem, noi îndeplinim sarcina de educator care-și exersează activitatea cu 
iubire, fără să aștepte răsplată sau recunoștință.  

Suntem Vincențieni și educatori de iubire, caritate, prezentăm vocația lui Cristos, a 

sfintei Fecioare Maria, a sfântului Vincențiu, a lui Ozanam, vocație ce vine de la 

Dumnezeu. Împărtășim cu ceilalți ceea ce știm fără să așteptăm să ni se ceară și 
fără compromisuri.  

Suntem educatori, în același timp însă învățăm multe de la „ucenicii” noștri. După 

ce am vizitat un sărac sau am participat la o altă activitatea vincențiană, nu mai 



suntem aceiași oameni. Suntem diferiți, mai atenți, deci mai buni. Am fost 

transformați de procesul educativ care este un drum cu două sensuri. Ozanam ne-a 

învățat că profesorii renumiți trebuie să aibă umilința de a recunoaște că au ce să 

învețe de la cei pe care îi ajută. Aceștia sunt de fapt instrumentele lui Dumnezeu, 
iar sfântul Vincențiu îi numea „domnii și stăpânii” noștri. 

Așadar, dragi Vincențieni și membri ai diferitelor ramuri ale Familiei vincențiene, 

să nu uităm niciodată că suntem educatori și prin urmare avem responsabilitatea să 

propovăduim Cuvântul lui Dumnezeu, să-l propovăduim fraților și surorilor 

nevoiași. Trebuie să le transmitem cunoștințele folositoare și necesare (informații 

despre muncă, drepturile omului, alimentație, serviciu etc.) precum și sfaturi morale 

și etice… îndeplinind toate acestea, vom deveni sfinți.  

Dacă nu vom face astfel, vom da doar de pomană, dar nu ne vom îndeplini 

misiunea de creștin botezați și de educatori vincențieni.  
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