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�Buzã� ºi meseriaºul din

echipa Dodgers

Bãieþii de treabã terminã
pe ultimul loc

Despre mitul lui Leo Durocher
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Leo �Buzã� Durocher a fost jucãtor de baseball la Brooklyn
Dodgers, New York Yankees, Cincinnati Reds ºi St. Luis

Cardinals între anii �30 ºi �40. De asemenea, a fost ºi antrenor în
prima ligã, dar teribila lui faimã provine din temperamentul sãu
extrem de arþãgos ºi violent, precum ºi din filosofia care stãtea în
spatele comportamentului lui. Pentru el, �bãieþii de treabã, slabiºtii,
terminã mereu pe ultimul loc�.

Câinele de luptã Durocher mârâia ºi zgâria în stânga ºi-n dreapta
fãcându-ºi loc în prima ligã a campionatului în calitate de antrenor.
Deseori, echipa lui era întruchiparea temperamentului sãu. El era
convins cã un om trebuie sã loveascã cu piciorul, sã zgârie, sã muºte,
sã împingã, sã dea din coate ºi chiar sã rãneascã dacã vrea într-adevãr
sã câºtige.

Dar aceastã atitudine este o prejudecatã. Este mitul lui Leo
Durocher � care mai poate fi numit ºi mitul Angela Channing sau
J.R. Ewing. Indiferent din ce perspectivã l-ai privi, el rãmâne un
mit.

Orel Leonard Hershier era aruncãtor în echipa Los Angeles
Dodgers care a câºtigat campionatul mondial în 1988. În acel sezon,
el ºi echipa lui au câºtigat douãzeci ºi trei de meciuri. Mai mult decât
atât, a stabilit ºi un record, având cincizeci ºi nouã de aruncãri
câºtigãtoare consecutive în acelaºi sezon 1988, ba chiar a fost numit
ºi �Jucãtorul anului� din liga profesionistã de baseball, fiind unanim
recunoscut ca cel mai bun aruncãtor.

Totuºi, s-a fãcut cã Orel era un tip de treabã, ba chiar un creºtin.
Dupã stabilirea recordului de aruncãri câºtigãtoare, a îngenuncheat
pe gazon, mulþumind lui Dumnezeu. În vestiare, dupã meciul din
finalã, i-a mãrturisit unui reporter cã în timpul partidei a cântat încet
imnuri bisericeºti care l-au ajutat sã se poatã concentra mai bine. În
aceeaºi searã, la televiziune, a depus o mãrturie impresionantã,
spunând, �Nu suntem la bisericã aici, dar aº vrea totuºi sã-i
mulþumesc lui Dumnezeu�. Deºi Hershier a suferit o accidentare la
umãr în sezonul imediat urmãtor � accidentare care a dus la
încheierea carierei sale ca jucãtor � totuºi, realizãrile sale din baseball
au rãmas în analele acestui sport ca o mãrturie a talentului sãu
inegalabil ºi a seriozitãþii de care a dat dovadã.

Prin urmare, dacã tipii de treabã terminã pe ultimul loc, cum se
face cã Orel a ajuns pânã în vârful piramidei?

Sabia Duhului, Biblia, scoate la ivealã minciuna pe care este clãdit
mitul lui Leo Durocher. Acest mit spune, �Bãieþii de treabã terminã
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pe ultimul loc�. Biblia spune, �Ferice de cei blânzi, cãci ei vor moºteni
pãmântul� (Matei 5:5).

Mitul lui Leo Durocher spune, �Loveºte ºi zgârie în stânga ºi-n
dreapta ca sã ajungi în vârf�. Cuvântul lui Dumnezeu spune,
�Smeriþi-vã înaintea Domnului ºi El vã va înãlþa� (Iacov 4:10).

Mitul lui Leo Durocher spune, �Trebuie sã calci în picioare pe
alþii dacã vrei sã fii în top�. Sabia Duhului spune, �Dumnezeu stã
împotriva celor mândri, dar dã har celor smeriþi� (Iacov 4:6).

Mitul lui Leo Durocher spune, �Strigã în gura mare! Umblã þanþoº.
Dacã ai izbutit, fii bãþos!�. Isus spune, �Cãci oricine se înalþã, va fi
smerit; ºi cine se smereºte va fi înãlþat� (Luca 14:11).

Uneori tipii de treabã terminã într-adevãr pe ultimul loc ºi alteori
tipii nu tocmai drãguþi terminã ºi ei pe ultimul loc. Ca antrenor,
Durocher a terminat de trei ori pe primul loc în întreaga lui carierã.
De douãzeci ºi una de ori n-a reuºit aceastã performanþã, ba chiar o
datã, echipa lui a terminat pe ultimul loc.

Însã uneori, ca ºi în cazul lui Orel Hershier, munca perseverentã
a unui tip de treabã, hotãrârea, hãrnicia ºi smerenia de care a dat
dovadã, l-au condus spre locul întâi; iar când se întâmplã un astfel
de lucru, mulþumirea creºte, fiindcã izbânda a fost obþinutã pe cea
mai cinstitã cale.

Temã de casã
Înfruntã prejudecata creatã de mitul lui Leo Durocher gãsind

rãspunsuri la urmãtoarele:

Citeºte Geneza 39:1 � 6. Iosif ajunge în Egipt ca sclav; cu toate
acestea, el va deveni o persoanã importantã din punct de vedere
social, în casa lui Potifar, egipteanul (ulterior, va ajunge ºi mai sus,
fiind mâna dreaptã a lui Faraon). Prin ce metode ajunge Iosif în vârful
ierarhiei?

Citeºte 2 Samuel 1:1 � 12. Aceastã carte ne descoperã drumul
parcurs de David pânã la statutul de rege în Israel. Cum se simte
odatã ajuns în vârf?

Citeºte Luca 14:7 � 11. Parabola lui Isus nu dovedeºte doar o mare
înþelepciune, ci ºi mult bun simþ. Cum altfel se poate parafraza
mesajul acestei pilde?


