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Editorii
Depaul Interna onal este compania mamă a unui grup de organizații
caritabile, bazate pe valorile Sf. Vincent de Paul, care lucrează pentru
a susține oamenii fără adăpost și marginalizați din întreaga lume. Cu
sediul la Londra, în 2015 țările sale subsidiare includ Regatul Unit,
Irlanda, Franța, Ucraina, Slovacia și Statele Unite.
h p://www.depaulinterna onal.org
Vincent pe Leadership: Proiectul Hay se trezește și avansează viziunea,
valorile și prac cile de conducere ale Sfântului Vincent de Paul în
oameni și organizații din întreaga lume. Oferind cercetare, instruire,
educație și colaborare în modului Sf. Vincent, proiectul asigură
con nuarea moștenirii geniului organizațional al Sf. Vincent de Paul
și a abilităților de conducere în slujba altora.
h p://www.leadership.depaul.edu
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Mai mult de 1.500 de biografii au fost scrise în cele patru secole de
când Vincent a umblat pe pământ — lucrări cu mai multe volume,
versiuni eronate, versiuni pioase și câteva lucrări foarte bune. Scopul
meu este să arăt în câteva pagini cât de mult a realizat Vincent și cât
de mult putem învăța noi de la maiestrul, pentru a face o diferență
în această lume.
Nu este vorba despre spiritualitate, viață pentru rugăciune, teologie,
istoria sau minciunile lui Vincent. Sunt disponibile resurse mai bune
pe acestă temă și recomand mai multe, în lista de la sfârșit, împreună
cu câteva lucrări scurte, pentru cei ce doresc să citească mai mult.
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De ce să fim preocupați de un bărbat care a trăit acum 400 de ani?
„Cea mai mare realizare a lui Vincent—Opera Omnia—a fost
mulțimea lui de lucrări remarcabile despre caritate care au început
și con nuă să înflorească, ca și moștenirea lui, până astăzi” (Melito, 41)
• Moștenirea lui de astăzi crește exponențial peste munca vieții sale
• Lucrarea vieții sale a schimbat modul în care lumea îi privește pe
cei săraci
• Organizarea serviciului caritabil pentru cei săraci a fost prima în
istoria lumii
• A fost un om obișnuit, om—egoist, pecuniar, ambițios, eronat și
pierdut—până la punctul cri c
• El a dat totul celor săraci și a devenit cel mai bogat om pe care-l
cunoștea
• Lumea a fost s vuită împotriva lui. El a schimbat-o
• A fost deprimat mp de 3,5 ani
• A petrecut 25 de ani în căutare de sine. L-a găsit pe Dumnezeu și
pe cei săraci.

Astăzi ne putem pierde cu ușurință întrebându-ne „Ce ar face Vincent?”
Sau „Ce ar face Isus?” Cu toate acestea, vom găsi întotdeauna calea
noastră dacă vom întreba prima întrebare Vincen ană, oferită mai
întâi de doamna De Gondi, „Ceva trebuie să fie făcut—ce trebuie
să fac eu?“ Vincent a pus întrebarea oamenilor de la Cha llon și a
hrănit pe cei săraci. El a descris regelui Franței condițiile sclavilor
care conduceau vapoarele. Regele l-a trimis pe Vincent să le facă
mai bune.
Ș ind că trebuie de făcut ceva și fiind suficient de curajosi să ne
întrebăm pe noi înșine, „Ce trebuie să fac?” putem să ș m „Ce-ar
face Vincent?”

De ce sunt atât de mulți oameni în lumea întreagă care sunt aprinși
de pasiunea de a-l urma 400 de ani mai târziu?
• Membrii Societății Sf. Vincent de Paul
800.000 +
• Membrii Fiicelor Carității
16.000+
• Membrii Congregației Misiunii
3.231+
• Membrii Doamnelor de Caritate (AIC)
150.000 +
• Vincen an Marian Youth
100.000+
• Personal și voluntari ai lui Depaul Interna onal
2.000+
• Organizații legate printre, care se numeste astazi familia lui Vincent
40+
• Organizații inspirate de Vincent
250+
2
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Francisc a predicat-o și a trăit-o. Vincent a făcut toate astea și a adăugat
o organizație. Apoi a inventat o îmbunătățire con nuă a calității prin
angajarea directă a celor săraci și adoptată în organizațiile sale.
„Exemple de caritate și compasiune a lui Vincent au depășit
serviciile obișnuite de hrănire și îmbrăcare a celor săraci
și abandonați, deservirea refugiaților și a bolnavilor în urma
războaielor și a dezastrelor. Nu era pasiv în așteptarea
săracilor venind la el. El a fost proac v în a lua iniția va. Au
existat ocazii când a trimis membrii „în colibele și peșterile
de la Paris pentru a găsi ceea de ce au nevoie, mai ales
pentru cei bolnavi” (Melito, 62).

Ce semnificație are un nume?
El a semnat întotdeauna numele lui: „Vincent Depaul”. Vroia să fie
sigur că nimeni nu l-ar fi perceput ca nobilime—care ar fi fost cazul
dacă ar fi fost capitalizat așa: „De Paul”. El a fost numit de către cei
care l-au venerat: sfânt, savant, om sfânt, apostol al carității și, la
moartea sa, „pere de la patrie”, părintele țării. Dar el a preferat să fie
numit pur și simplu, Domnul Vincent—Mister Vincent—să reducă
barierele dintre el și ceilalți, în special dintre el și cei săraci.

Ce ar face Vincent astăzi?

Lumea de la începutul sec.17

Când Walt Disney a murit înainte de a putea începe construcția Disney
World, consiliul de administrație al Disney a hotărât să împiedice
proiectul. Dar fratele lui Walt, Roy, a ieșit din pensie și a spus: „Hai să o
construim pentru Walt”. Ei au construit-o și au deschis întreprinderea
de diver sment de familie care a devenit cel mai mare succes auzit
vreodată. Apoi, în următorii 23 de ani, conducătorii Disney s-au întrebat:
„Ce ar face Walt?” Ei s-au pierdut întrebându-se în mod repetat
această întrebare—pe care mulți l-au descris „Managementul ș inței”.

Vincent s-a născut în anul 1581. Franța a fost în război con nuu, pentru
un mo v sau altul, întreaga sa viață, cu excepția ul melor luni. Populația
din Paris a fost de aproxima v 200.000 de oameni, la nașterea sa și s-a
dublat până la moartea lui Vincent în 1660. În această perioadă au existat
trei clase de oameni: nobilimea, țăranii și clerul. Doar dacă nu te nășteai
nobil, existau puține șanse să-ți îmbunătățeș condiția socială, decât să
lucrezi în câmpuri pentru nobili—cu excepția clerului.
Naștere: Vincent s-a născut în aprilie 1581, dar biografii săi au înregistrat
nașterea lui în 1576 pentru că ascundeau faptul că a fost hirotonit preot
prea tânăr, după lege.
În 1600 a fost hirotonit în mp ce era încă în școală, iar în mpul
liber a condus o școală internat pentru a achita necesitățile lui. A
obținut o diplomă în teologie în 1604.
După absolvire a dispărut mp de doi ani, era la Roma. Mulți au crezut că el scape de plata împrumuturilor pentru studii. Negăsind nici
o cale spre a se îmbogăți la Roma, s-a mutat la Paris.
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Pe tot parcursul șederii la Paris, el a devenit deprimat și frustrat,
cău nd surse de bani, venituri pentru asigurarea unui viitor. Atunci
când a început să apară un venit—în 1610, el i-a scris mamei sale că în
curând îi va putea trimite surse suficiente pentru întreținerea familiei,
pentru următorii ani și că în curând ea va putea să se pensioneze. Vincent avea 29 de ani.
Punctul cri c al lui Vincent

Înainte de convinge clerul în a-i servi pe săraci, a trebuit să-i reformeze
și să-i educe.
Lecție: Cel mai bun loc pentru a începe este de oriunde te afli. Nu o
putem face singuri. Profesorii sunt și lideri.

Vincent a trăit în primii săi ani încercând să ajungă mai repede la succes,
să facă bani destui pentru a se simți confortabil, pentru a putea avea
grijă de familia sa și pentru a putea să se pensioneze pana la vârsta
de 30 de ani. Aproape că a reușit. Dar când a ajuns la vârsta de 36
de ani, el ajungea la punctul sau cri c—aproape de aceeași vârstă in
care Isus și-a găsit misiunea.

Vincent i-a scris unuia dintre managerii săi că a auzit plângeri că
el servise mâncare proastă și vin ie in. El i-a spus să le servească
mâncare bună și vin de calitatea pentru cei care fac lucrarea de a
sluji pe cei săraci.
Lecție: Aveți grijă de oamenii voștri. Să sărbătorească succesele mici.

Concluzie
Poate că cea mai mare lecție este că Vincent era un om de acțiune.
Îndată ce a luat o hotărâre, el a insistat, ca ceea ce unii numesc „serviciu
proac v”. Pujo spune despre Vincent: „El a crezut în virtutea acțiunii
și a iubit să folosească acest mo o succint: Totum opus nostrum in
opera one consis t. As el, „acțiunea este sarcina noastră întreagă”
(Pujo, 251).

Malcolm Gladwell scrie despre punctul cri c—momentul în care
lucrurile vin împreună pentru a înclina balanța vieții la ceva nou. Pentru Vincent, punctul cri c a venit în principal din două evenimente
din 1617, începând din ianuarie la Folleville (înseamnă orășelul nebun), atunci când a propovăduit o predică care a avut așa efect încât
a trebuit să ceară ajutorul iezuiților pentru îngrijirea hoardelor de
oameni veniți la el pentru confesiune.
4

Care sunt cele mai mari nume în slujba săracilor? Maica Tereza?
Sfântul Francisc de Assisi? Cine altcineva? Cine a organizat forța de
muncă de a sluji celor săraci? Nu Isus, nici Francis, nici mama Teresa—
nici unul într-un fel expansiv. Doar Vincent.
Isus a inspirat totul: „Am venit să aduc vestea cea bună săracilor”
(Luke 4:18).
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Vincent i-a descoperit pe săraci și nevoie lor la Folleville. In acelaș
mp, el a aflat că era un predicator extrem de inspirat.

Vincent a predicat o predică de un milion de dolari care a schimbat viața
sa și viața săracilor din Franța. Predica de la Folleville l-a surprins
și i-a dat lui Vincent misiunea în viață. Doamna De Gondi a mai
rămas sponsorul a misiunii sale, dăruindu-i un cadou demarat de 2,5
milioane de dolari.
Lecție: Acordă atenție oamenilor, apoi ocupa-te de măiestria scrisului
și a cuvintelor pentru a fi un lider efec v.

În a doua predică faimoasă, atât de mulți oameni au fost mo vați să
ducă mâncare și medicamente la o familie săracă, au creat o veritabilă
paradă pe drumul spre casa lor. Vincent a observat și a constatat că
a existat o mare caritate, dar a fost slab organizată. Cel mai mare dar
pentru a servi pe cei săraci a fost capacitatea sa de a organiza efortul
—prima dată în istoria lumii.
Lecție: Acordă atenție experiențelor tale. Poți găsi că contribuția ta
este cea mai importantă.

Vincent a fost capabil de a convinge guvernul să schimbe modul în
care erau tratați condamnații pentru a le face viața mai umană.
Lecție: Nu subes mați niciodată puterea și influența proprie de a
face ceva bun.

Vincent nu se temea să schimbe regulile atunci când a fost necesar.
Nu-i era frică să se îndepărteze de lucruri care nu funcționau.
Lecție: Toată lumea face greșeli. Învață de la ei să mergi mai departe.
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Al doilea eveniment al punctului cri c a venit în luna august. El și-a părăsit
angajatorii, familia De Gondi, pentru a deveni pastor la o biserică
din Châ llon-les-Dombes. Acolo a auzit și a propovăduit despre o
familie în care toți membrii erau bolnavi și stăteau flămânzi, fără
medicamente și fără îngrijire. Predica lui a avut mare succes și Vincent
a învățat ceva care i-a stabilit viața: există o mare caritate, dar este
slab organizată. El a decis imediat să o organizeze. El a creat primul
sistem de caritate formată în parohie și a pus-o în aplicare înainte de
Crăciun 1617.
S-a întors la familia De Gondi pentru a-și con nua lucrarea, către
marea dezamăgire a oamenilor din parohia sa din Cha llon. Doamna
De Gondi a văzut iubirea și îngrijorarea pentru cei săraci și a sugerat
să se întoarcă la Cha llon, unde poate fi fericit, având posibilitatea
să lucreze cu cei săraci sau să-și îndrepte atenția asupra tuturor
săracilor din Franța, organizând servicii pentru ei. Vincent a sărit la
ocazie. Doamna de Gondi ș a că o va face. A pus 2,5 milioane de
dolari—o avere—ca să pornească. Vincent descoperise misiunea lui
Isus Hristos: “Am venit să aduc veș bune celor săraci.” Vincent a
făcut-o să fie și a lui.
La vârsta de 32 de ani, el a vizitat familia lui pentru ul ma oară,
simțindu-se un eșec și fiind jenat că nu poate să le ofere surse mai
departe. El a aranjat moștenirea nepoatelor și a nepotului său. Ei
l-au iubit pentru simpa e și dedarea în numele celor săraci. S-a întors
la Paris, dar i-a fost dor de familie atât de mult încât a plâns mp de
trei luni.
În 1625 Vincent a fondat Congregația Misiunii. Pentru a sluji celor
săraci a trebuit să angajeze biserica și parohiile. Pentru a angaja biserica, el a trebuit mai întâi să reformeze clerul ignorant și corupt.
Când s-a adresat clerului si a cerut ajutor, a descoperit că nu erau
nici cu ș ință de carte, nici cast nici treji din băut. Un episcop a descris pe clericul său:
5

“... o suma mare inumerabil de preoți ignoranți și corupți
care alcătuiesc clerul meu și care nu sunt în stare—nici prin
cuvânt nici prin exemplu—sa-și repare viața lor. Sunt îngrozit
când mă gândesc că în eparhia mea există aproape șapte mii
de preoți bețivi și indecenți care merg în fiecare zi în altar și
care nu au vocație.” (Paul, 473)
Vincent s-a apucat serios să servească pe cei săraci prin reformarea
clerului.
În 1633 a întemeiat Fiicele Carității, cu Louise de Marillac—o femeia
enorm de talentata si o văduvă care venise la el pentru consiliere.
În acelaș an, el a luat în stăpânire teritoriul Sf. Lazăr și a început sa
crească organizația cu o viteza pe care n-o cunoscuseră organizațiile
moderne de atunci. Vincent și Louise și-au folosit parteneriatul pentru
a dezvolta, exponențial, serviciile în doar câțiva ani. Cele două,
incomplete și imperfecte au adus cele mai bune lucruri în cel mai
bun sens al conducerii transformatoare, și au schimbat lumea slujbei.
Nu ar fi putut să o facă unul fără altul.
Aducând-ul împreună
Vincent a ins tuționalizat organizațiile de caritate în ul mele decenii
ale vieții sale (1635-1660), ges onând lucrul, când a fost posibil să
fie prezent și a scris memo-uri atunci când nu a fost posibil sa fie
prezent. El a scris peste 30.000 de scrisori, în mpul vieții sale; mai
mult de 11.000 din ele există și astăzi.
Vincent a fost o persoană de mare talent, educație și pasiune.
Cercetările ale McKinsey & Company asupra marilor producători
au constatat că oamenii talentați sunt puțini. Talentul face o mare
diferență—este crucial cu un avantaj compe v. Cei mai buni sunt
cu mult mai buni decât ceilalți. De exemplu, 16 compozitori au creat
50 la suta din toată muzica clasică ascultată astăzi. Cealaltă jumătate
a venit de la 235 compozitori. Zece la sută dintre autori au scris 50
la sută din cărți în Biblioteca Congresului SUA. Ar ș i mari au avut
la fel de multe greșeli ca ceilalți, dar au produs mult mai mult; prin
6

Vincent a trăit 80 de ani și a murit îngrijorat de faptul că nu a făcut
destul bine în viată lui. Speranța de viață în mpul lui Vincent era de
35-37 de ani.
Lecție: Poți trăi mai mult decât meriți, primind mai multe oportunități
de a face bine. Nu este niciodată prea târziu să începi.
Reflectând asupra viața lui, Oskar Schindler a spus: „aș fi
putut face mai mult!” În mod similar, Vincent pe patul de
moarte, când a fost întrebat ce ar fi făcut diferit în viața lui,
el a răspuns : „-mai mult”.

Vincent era un țăran și un avocat.
Lecție: Cunoaște-ți rădăcinile, ajută-i pe cei mai prejos, educă-te.

Vincent a avut un temperament iute, a fost un mim bun, a fost un
bun poves tor și era fermecător cu femeiele.
Lecție: Cunoaște-ți valoarea, punctele forte și limitele—folosește-le.

Vincent a vândut un cal închiriat și apoi a dispărut mp de doi ani,
inventând o poveste pentru a-și explica mpul pierdut. Mai târziu a
încercat să recupereze ceea ce el a numit „acele scrisori blestemate”
cu această poveste—despre care nu vorbea niciodată.
Lecție: Este normal să ai în trecut ceva care nu are sens; fă lucruri
bune oricum.

Vincent a fost atras de țărani săraci. La momentul respec v 98 la
suta din populație a trăit în mediul rural, nu în orașe.
Lecție: Du-te acolo unde este nevoie. Nu așteptați să vină la voi. Când
a deschis Sf. Lazar, a spus personalului să nu aștepte pe
oaspeții să ceară un prosop sau o bucată de săpun, dar mai
degrabă să le ofere ei. (La arestarea sa, poliția a cerut explicație
faimosului hoț de bancă Willie Su on: De ce a jefuit bănci? El
a răspuns: „Acolo sunt banii.”)
11

Un călugăr i-a oferit lui Vincent o imensă proprietate care se numește
Sf. Lazare. Avea o clădire imensa și a fost situată în afara orașului Paris.
Avea 30 de hectare, o puteai înconjura într-o ora jumate de mers
pe jos. Vincent a refuzat această propunere pentru că, a spus el, a fost
prea mare si prea scump și ar schimba Congregația. El a avut dreptate.
Călugărul a vrut să dărâme proprietatea.
Lecție: Prima lege a economiei: nu există un prânz gratuit. Ai grija
de cai troieni și prânzuri gratuite. Jim Collins ne încurajează
a avea BHAG-uri (goluri mare si îndrăzneț). Nici călugărul și
nici Vincent n-au văzut posibilitățile de la început.

Doar un an mai târziu, Vincent a acceptat propunere Sf. Lazăr și s-a
mutat acolo. Era plin de pacienți cu boli mintale, leproși, fii rătăciți
ai nobilimii, preoți în necazuri, și foarte mulți săraci. Acest proiect a
devenit un hotel de 600 de persoane, care s-a dezvoltat de la început.
Lecție: Uneori este nevoie de mp pentru a putea dezvolta un bun
plan. (“Dumnezeu a facut-o.”) Vincent și-a găsit BHAG-ul sau
(gol mare si îndrăzneț) cu ajutorul lui Dumnezeu.
Vincent avea înălțime de aproape 170 de cen metri.
Lecție: Dimensiunea nu este totul. Nu este nevoie de o persoană
imensă pentru a face o diferență imensă.

urmare, au avut mai multe succese notabile. Vincent intră în această
categorie—a trăit mai mult, a produs mai mult, a făcut mai multe
greșeli și a avut mai multe succese decât contemporanii săi.

Mia Hamm, căpitanul echipei de fotbal a femeilor care a câș gat
medalia de aur la Jocurilor Olimpice din 1996, a spus bine:
“Cei mai importanți factori de succes au fost comunicarea,
înțelegerea reciprocă, respectul și capacitatea de a lucra
împreună care s-au dezvoltat în cei zece ani sau mai mulți ani
în care grupul de bază stabil a jucat împreună”.
Lecții de viață de la Vincent de Paul

Vincent a găsit un echilibru, combinând rugăciune, meditație și acțiune
în viața și munca lui.
Lecție: Este mai ușor să trăieș o viață echilibrată când combini
elementele de bază împreună.

Vincent a urmat principiul de a trăi momentul, scriind regulile mai
târziu. El a scris regulile pentru Congregația Misiunii 33 de ani după
ce a fondat-o.
Lecție: Trăiește viața într-un mod reflectorizant și fă schimbări mici
de-a lungul drumului.
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Vincent a petrecut 25 de ani descoperindu-se și eliberându-se de
start-uri false și de lăcomia lui.
Lecție: Este bine să te pierzi puțin pe drumul spre a te găsi.

Vincent a fost deprimat mp de 3,5 ani. Descoperirea sinelui este o
muncă grea.
Lecție: „Când treci prin iad, con nuă să mergi”.
(Sir Winston Churchill, prim-ministru al Regatului Unit în mpul și După
al doilea război mondial)
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Vincent și-a petrecut viața până la 36 de ani (1617) cău ndu-se pe
sine, pe Dumnezeu și un venit constant, totul pentru a putea să se
pensioneze decent. El s-a regăsit în misiunea personală pentru cei
săraci.
Lecție: Uneori ceea ce găseș este mai bun decât ceea ce cauți.

Vincent a simțit că și-a dezamăgit familia și se temea să plece acasă.
L-au primit cu mare iubire. S-a întors la Paris și nu s-a mai reînîntors
niciodată. Trei luni a plâns.
Lecție: Uneori este bine să te duci acasă. Uneori, plânsul ajută.

Vincent a trăit cu nobilimea (familia De Gondi), dar a mâncat cu muncitorii.
Lecție: Umilința și simplitatea sunt întotdeauna bine primite.

În sfârșit, Vincent și-a găsit misiunea personală în viață—aducând
vestea bună săracilor—misiunea lui Isus Hristos. El și-a găsit modelul.
Lecție: Este bine să ai o misiune de viață personală. Este chiar mai
bine dacă este neegoistă și înaltă.

Istoricii descriu climatul în mpul vieții lui Vincent ca fiind o mică
epocă de gheață. Recoltele erau foarte slabe. Foametea a fost
înfricoșătoare. Numărul săracilor a crescut exponențial.
Lecție: Este normal să ai o provocare copleșitoare în viață. Poți face
o diferență oricum.
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Franța a fost în război pe toată perioada vieți lui Vincent, cu excepția
ul melor luni. Decapitarea religioși disidenți era obișnuită. Clerul era
incompetent, corupt sau ambele.
Lecție: Nu lăsa mediul să te pună jos. Poți face o diferență oricum.

În mpul vieții (în special între ani 1610 și 1660) populația din Paris a
crescut de la aproxima v 200.000 avînd peste 400.000 de cetățeni.
Orașul nu a putut furniza suficientă apă, nici hrană, nici canalizare.
Răspândirea bolilor a crescut foarte mult.
Lecție: Câteodată creșterea face lucrurile mai grele. Găsește-te
oportunități oricum!

Vincent a folosit mentori și a ales consilieri de clasă mondială, de
exemplu Fr. Pierre De Berulle, Sf. Francis De Sales. Vincent a devenit
mentorul altora și au scos din ei ceea ce e mai bun: Jean Jacques
Olier, Sf. Jane De Chantal și Sf. Louise de Marillac.
Lecție: Mentorii fac diferența. Obține un mentor bun. Fii un mentor bun!

În Louise de Marillac, Vincent a găsit partenerul perfect pentru a-și
construi propriul Model de afacere și a adus schimbări care au șocat
lumea. Louise, ca și Vincent, era imperfectă și tulburătoare, dar
împreună au fost inspirați.
Lecție: Oamenii imperfecți sunt tot ceea ce avem. Acceptă-i unde
sunt și lucrează cu ei!
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