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Dacă ştiţi oameni care s-au îndepărtat
de adevărul lui Dumnezeu, nu-i consideraţi
nişte rataţi.
Căutaţi-i.
Aduceţi-i înapoi şi astfel veţi salva vieţi
preţioase de la distrugere şi veţi preveni o
epidemie a îndepărtării de Dumnezeu.
Parafrazare a textului din Iacov, 5:19-20,
din Biblia The Message.
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Ai un fiu risipitor

D

e obicei totul începe printr-un apel telefonic. Poate fi de
la poliţie, de la un profesor, pastor, prieten, reporter de
la un ziar, sau chiar de la fiul sau fiica ta. Oricine ar fi
la celălalt capăt al firului, auzi cuvinte pe care ai fi dorit să nu
le fi auzit niciodată, cuvinte care te vor arunca într-o stare de
şoc, îndoială şi panică.
— Mamă, tată, sunt homosexual.
— Sunt gravidă.
— Trăiesc cu prietena mea.
— Fiul dumneavoastră a fost arestat pentru că a vândut
cocaină.
— Plec de acasă. Nu mai suport restricţiile.
— Renunţ la şcoală. Este o pierdere de timp. Oricum, nu voi
reuşi să o termin.
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— Fiica dumneavoastră se află la spital. A încercat să se
sinucidă
— Sunt bolnav de SIDA.
Cuvinte ca acestea zguduie temelia unui cămin şi a familiei.
Toate lucrurile pe care te-ai străduit să le realizezi, pentru care
te-ai rugat şi te-ai sacrificat s-au spulberat.
Uneori conştientizarea unei probleme este progresivă, la
fel cum fisura cât firul de păr dintr-un dig, care nu poate fi
remediată, se lăţeşte permanent până când digul cedează şi
torentele de apă se revarsă năvalnic. În ambele situaţii, impactul este atât de mare încât te paralizează, iar apoi te va cuprinde
furia. Cu numai câteva momente înainte, cerul vieţii tale era
senin. Acum însă s-a dezlănţuit o adevărată tornadă.
Aşa sunt furtunile: izbucnesc de obicei la momentul nepotrivit. Nu aduc cu ele doar inconveniente minore, ci o adevărată
distrugere. Pentru unii oameni viaţa nu va mai fi la fel ca
înainte.
Furtunile sunt de multe feluri şi au diverse intensităţi.
Furtuna din viaţa ta poate fi devastatoare: un copil a părăsit
familia, a început să consume droguri sau alcool, trăieşte o
viaţă desfrânată, se alătură unei secte oculte, îşi schimbă orientarea sexuală sau are alte comportamente greşite. Poate că
îngrijorările tale seamănă cu o ploaie măruntă dar persistentă,
deoarece temelia vieţii copilului pe care ai construit-o cu atâta
grijă se erodează: lipsa preocupării lui pentru şcoală, evitarea
participării la activităţile bisericii, un anturaj de prieteni cu
influenţe negative. În oricare dintre cele două situaţii rezultatele
sunt aceleaşi: totul în interiorul tău se clatină. Ascultă cuvintele
unora dintre mulţii părinţi ai fiilor risipitori cu care am vorbit
atunci când m-am documentat pentru această carte:
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Durerea creşte cu fiecare zi. Reacţionezi la fel cum
au reacţionat alţi părinţi care au trecut prin situaţii
asemănătoare. Reacţia mea imediată a fost paralizia.
Exprimarea emoţiilor mele a fost împiedicată de şocul
pe care l-am resimţit […] M-am învinovăţit că nu am
fost un părinte bun. Unde am greşit? Am dat vina pe
soţul meu pentru că nu a fost suficient de activ în relaţiile din familia noastră […] M-am simţit neajutorată.
Nu am avut maturitatea să cer ajutorul şi sprijinul bisericii. M-am simţit ruşinată şi m-am ascuns de prietenii
care nu aveau probleme similare. M-am izolat. Familia
mea a luptat din răsputeri, iar eu am plâns mult.
Reacţia noastră imediată a fost durerea, lacrimile şi
sentimentul că purtăm o parte din vină sau chiar toată
vina. M-am învinovăţit mai ales pe mine pentru ceea
ce am făcut în familie ca să o îndepărtăm [pe fiica
noastră] de creştinism. Trebuie să spun că am fost foarte
credincioşi (cu adevărat credincioşi) în îndeplinirea
tuturor obligaţiilor religioase: am dat zeciuială, am
participat cu regularitate la serviciile bisericii, am slujit
în biserică, ne-am rugat, am citit zilnic Biblia, am fost
fideli unul altuia, am trăit toată viaţa conform credinţei
noastre. Dar, sunt sigur, au existat şi momente când am
dezamăgit-o [pe fiica noastră] şi, măcar atât, am avut nu
demult ocazia să-i cer iertare pentru tot ce am greşit faţă
de ea.
Când l-am auzit spunând: „În ultimii patru ani am
adoptat stilul de viaţă homosexual“, am rămas fără
cuvinte, am simţit o durere în stomac şi mi-am dorit să
fiu oriunde altundeva, numai acolo nu. Am încercat să-l
fac să vadă că greşeşte, dar a fost evidentă lipsa lui de
interes pentru orice sfat pe care i l-aş fi putut da. După
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şocul iniţial al descoperirii, am început să retrăiesc
ultimii optsprezece ani ai vieţii lui şi m-am întrebat:
„De ce nu am observat semnele?“ „Unde am greşit?“
La început nu am înţeles cum de s-a putut întâmpla aşa
ceva, fiindcă mi-am crescut toţi copiii la fel, folosind
aceleaşi standarde, aceleaşi valori etc. — toate lucrurile
care au fost importante pentru mine — şi unul dintre ei
s-a îndepărtat atât de mult de la drumul drept!
Situaţia este ca un carusel. La început au fost şocul şi
îndoiala, apoi un apăsător sentiment de vinovăţie, urmat
de dorinţa de a şti cum să rezolv problema. În final am
renunţat la căutarea unei soluţii, înţelegând că era problema fiului meu şi că el trebuia să o rezolve. Îl iubesc
pe fiul meu, îi acord sprijinul meu. Fiul meu se va purta
mai bine un timp. Apoi voi primi iarăşi un telefon de
la poliţie. Caruselul emoţiilor va începe să se rotească
iarăşi.

Eşti un părinte care suferă. Buddy Scott prezintă motivele
suferinţei:
Suferi…
deoarece copilul pe care l-ai iubit se îndreaptă spre
autodistrugere.
deoarece copiii tăi te sfidează într-un mod cu totul
grotesc.
deoarece copiii nu apreciază contribuţia uriaşă pe care
ţi-ai adus-o în viaţa lor.
Suferi…
deoarece te crezi un părinte ratat.
deoarece eşti terorizat de propriile-ţi gânduri: Dacă aş
fi făcut acest lucru sau acel lucru.
deoarece alţi părinţi — unii cu copii încă mici sau care
au avut fericirea de a nu avea probleme foarte grave cu
12
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adolescenţii lor — te consideră un părinte ratat.
deoarece eşti frustrat să mergi în urma copiilor tăi ca
să cureţi mizeria pe care au făcut-o.
deoarece trebuie să te întâlneşti la serviciu, la biserică
sau în societate cu oameni care cunosc problemele copiilor tăi.
deoarece te întrebi dacă trebuie să demisionezi din
funcţia ta în societate sau în biserică.
Suferi…
deoarece nu ştii prea bine cum să-ţi ajuţi copiii.
deoarece nu ştii ce trebuie să faci sau să crezi.1

Experienţele plăcute pe care le-am avut cu copiii noştri
sunt un izvor de amintiri preţioase. Eu mă gândesc des la ele,
aşa cum faci probabil şi tu. Îţi aduci aminte de primele zile de
şcoală, când copilul dădea fuga acasă ca să-ţi spună despre
lucrurile extraordinare care s-au întâmplat în acea zi? Eu îmi
aduc aminte. Îmi mai aduc aminte de fata mea când avea cinci
ani şi am mers la pescuit. A pus singură momeala în cârligul
undiţei şi a aruncat firul în apă. Apoi a scos singură peştele.
Acela a fost începutul multor excursii la pescuit sau la munte.
Mă gândesc la ultimul ei recital de pian de la liceu. M-a
convins să cânt un duet cu ea la ultima partitură. Spectacolul
trebuia să fie serios, dar foarte repede am stricat această imagine. În timp ce cântam amândoi la pian, partiturile ne-au căzut
în poală şi noi am râs în hohote până la terminarea cântecului.
Sunt bucuros că s-a întâmplat aşa, pentru că acel eveniment a
rămas viu în memoria mea.
Îmi mai aduc aminte momentul când Sheryl mi-a povestit
cum L-a invitat pe Domnul Isus Cristos să intre în viaţa ei şi de
bucuria de atunci. Poate că şi tu ai avut parte de această bucurie.
Amestecate cu aceste amintiri se găsesc şi visurile pentru
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copiii noştri. Atunci când fiica ta a îngrijit o pasăre rănită, teai întrebat: „Se va face doctor veterinar?“ Atunci când fiul tău
a marcat un gol, te-ai întrebat: „Va fi un bun sportiv?“ Atunci
când copiii s-au jucat de-a părinţii, ţi-ai imaginat deja nunta şi
nepoţii. Notele bune te-au făcut să te gândeşti la halate de doctor, la servicii la care te duci numai în costum şi cravată. Poate
că amintirile cele mai vii sunt momentele când ai auzit glasul
curat de copil care îi cânta lui Dumnezeu sau se ruga şi te-ai
gândit că va fi un copil al lui Dumnezeu.
Fiecare părinte visează la viitorul copiilor lui. Visurile se
adaptează în funcţie de calităţile şi caracteristicile copiilor, dar
ele rămân şi reprezintă dorinţa pentru cel mai bun viitor posibil. Părinţii visează că urmaşii lor îşi vor dezvolta pe deplin
talentele, vor îmbrăţişa valorile creştine ale familiei, vor avea
rea-lizări mai importante decât alţi copii sau chiar că vor împlini
visurile lor neîmplinite. Aceste visuri se transformă acum în
praf chiar în faţa ochilor lor.
Un fiu risipitor. Nu este o expresie plăcută. Îţi lasă un
gust amar în gură şi o durere pătrunzătoare în stomac. Este
numele dat oamenilor care risipesc. Ei însă nu risipesc doar
bani, ci întregul sistem de valori pe care părinţii s-au străduit
să-l inculce în mintea lor. Ei îşi irosesc potenţialul, calităţile,
sănătatea şi poate chiar viaţa. Pentru tine acest lucru este îngrozitor, dar, uneori, lor pur şi simplu nu le pasă. Atunci când un
copil, adolescent sau adult, devine un fiu risipitor, visurile se
spulberă. Unele mai mocnesc, la fel ca tăciunii, dar altele mor.
Este greu de spus care dintre variante este mai greu de îndurat.
Un scriitor ne oferă o perspectivă profundă asupra acestui
subiect:
Mulţi părinţi îşi consideră copiii o prelungire a
personalităţii lor, o posesiune sau o împlinire a vieţilor
lor neîmplinite. Aceste atitudini faţă de creşterea copiilor
14
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sunt potenţial distructive. Aceste „convingeri“ îi transformă pe copii, într-un fel sau altul, în „idoli“. Îi lăudăm
şi le apreciem realizările. Trebuie să facem acest lucru
pentru că am investit mult din noi înşine în ei. Acest
tip de idolatrizare a copiilor, produsă de rănile sufleteşti
neînchise, nu numai că nu diminuează durerea, ci ne şi
împiedică să ne dăm seama că ei au devenit adulţi.
Problema teologică centrală este: „Cui îi aparţin copiii
noştri?“ Răspunsul credincioşilor ar trebui să fie: „Lui
Dumnezeu.“ Nu acest lucru îl afirmăm când îi aducem
pe copiii noştri nou-născuţi înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu ni i-a dat drept cadou. Ei ne sunt împrumutaţi.
Slujba noastră este să-i creştem, să-i învăţăm, să-i iubim
şi apoi să le dăm drumul în lume, dăruindu-i înapoi lui
Dumnezeu. Ei sunt ai noştri pentru o perioadă scurtă de
timp.2

Atunci când un vis se îndepărtează tot mai mult sau este
spulberat cu totul, la fel cum se întâmplă în cazul pierderii altor
lucruri în viaţă, trebuie să trecem printr-o perioadă de suferinţă
înainte de a ne putea continua viaţa. Unii părinţi îşi măresc
suferinţele nereuşind să renunţe la un vis mort sau periclitat
serios. Ei încearcă să-l învieze, să-l readucă la viaţă ca pe un
corp lipsit de viaţă. Atunci când un vis nu se mai poate împlini
sau a primit o lovitură mortală, singura opţiune este făurirea
unor visuri noi. Aceasta este lecţia pe care au învăţat-o părinţii
care au supravieţuit anilor în care copilul lor a rătăcit departe de
ei, pentru a rezista şi a spera din nou.
Poezie
Am avut multe vise care nu s-au împlinit niciodată
Le-am văzut pierind în zori şi m-a durut deşteptarea,
Dar prin harul lui Dumnezeu mi-am realizat suficiente
vise
15
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Ca să doresc să mai visez în continuare.
Am înălţat multe rugăciuni la care nu a venit nici un răspuns
Cu toate că am aşteptat mult şi cu răbdare,
Dar am primit suficiente răspunsuri la rugăciuni
Ca să doresc să mă mai rog în continuare.
Am avut încredere în mulţi prieteni care m-au
dezamăgit
Şi m-au lăsat să plâng singur în ceasul de-ncercare,
Dar am găsit suficienţi prieteni fideli şi minunaţi
Ca să doresc să am încredere în prieteni în continuare.
Am semănat multe seminţe care au căzut şi lângă drum
ªi s-au hrănit păsările cu ele,
Dar am ţinut în mână atâtea spice aurii din grâul bun
Ca să doresc să mai continui semănatul.
Am băut până la fund cupa dezamăgirii şi a durerii
ªi multe zile am rămas fără cântare,
Dar Tu mi-ai dat să sorb atât nectar din trandafirii vieţii
Ca să doresc să mai trăiesc în continuare în ciuda spinilor.
— Autor anonim

Oricât de mare îţi este dorinţa de a-ţi continua viaţa, moartea
acelor vise în care ai pus atât de mult din tine însuţi îţi lasă
sentimentul că eşti victimă şi că s-a abuzat de tine. Aşa cum a
spus un părinte: „Mă simt ca şi cum aş trece printr-un divorţ,
dar nu de partener, ci de fiul nostru de şaptesprezece ani. Relaţia
noastră s-a răcit. Nici nu mai vrea să stea de vorbă cu noi, iar
de primirea sfaturilor şi ajutorului nostru nici nu poate fi vorba.
Am renunţat la speranţa mea că va urma cursurile unui colegiu
creştin. Nu mai vrea să meargă la biserică. Mi-a spus că nici
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nu mai crede. Poate că ar trebui să organizez înmormântarea
viitorului. Oricum, viitorul îmi pare mort!“
Hotărârile copilului tău risipitor vor ajunge să controleze
într-o oarecare măsură viitorul tău. Fiecare familie aflată în
această situaţie se confruntă cu acest lucru, aşa cum au mărturisit părinţii următori.
Am încercat să împiedic ca homosexualitatea fiului
meu să-mi controleze viaţa, dar la început a fost greu
pentru că durerea şi pierderea erau atât de mari. Am vrut
să fiu la dispoziţia lui, în caz că telefona şi astfel am stat
mai mult pe acasă. Când eram în societate, mă gândeam:
„Dacă mi-ar cunoaşte aceşti oamenii necazul!“ Alteori
simţeam impulsul de a-mi striga durerea în auzul tuturor.
Soţul meu dorea să ne continuăm viaţa cât de cât normal
şi s-a gândit să ne rearanjăm casa, lucru pe care nu l-am
acceptat de la început, în dorinţa de a păstra neatinsă
camera [fiului meu] cât mai mult timp. Dar acum, gândindu-mă la acea perioadă, cred că ideea soţului meu a
fost bună pentru că am avut cu ce să-mi ocup timpul.
Faptele fiicei noastre au exercitat un control total
asupra vieţii noastre. După destrămarea căsniciei mele
(fără nici o legătură cu fiica mea), ea a locuit cu mine şi
cu mama mea. Apoi a rămas gravidă, a născut şi imediat
a început să frecventeze un grup de prieteni nepotriviţi,
să consume droguri şi să se întoarcă acasă foarte târziu
în fiecare seară. Toate acestea au început la zece luni
după naşterea nepotului meu. Fiica mea avea doar
şaptesprezece ani şi nu era deloc pregătită să devină
mamă. Din cauza nepotului meu, am suportat din partea
fiicei mele mai multe decât ar fi trebuit, de teamă să nu îl
ducă de acasă. Fiica mea m-a controlat şi m-a manipulat
pentru că ştia că-mi iubesc nepotul şi doream să aibă un
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cămin sigur. Comportamentul ei a controlat vieţile tuturor în acea perioadă.
În încercarea mea de a-mi continua viaţa am luat
multe hotărâri pripite pentru a-mi umple timpul cu activităţi lipsite de sens, cum ar fi curăţenia într-o casă deja
curată sau cumpărarea unor lucruri inutile. După mai
multe luni mi-am dat seama că nu mai deţineam controlul
asupra vieţii mele, permiţând durerii să-mi influenţeze
hotărârile. Când eram descurajată dădeam vina pe fiul
meu, când aveam insomnii era pentru că mă gândeam
la fiul meu sau mă rugam pentru el […] Cu toate că se
afla la mii de kilometri distanţă, dispoziţia şi reacţiile
mele erau […] afectate de amintirile cuvintelor sale, pe
care le consideram crude şi nejustificate. Primele victorii au apărut atunci când am acceptat ajutorul soţului
meu, care este şi partenerul meu de rugăciune. El m-a
adus înapoi la realitate şi m-a ajutat să recâştig controlul
asupra vieţii mele. Trebuie să mărturisesc că lupt permanent să îmi menţin echilibrul şi să nu mă las paralizată
de depresii şi de dorinţa de a evada din realitate datorită
extenuării psihice.
Acum îmi dau seama că el exercită un control sub mai
multe aspecte asupra vieţilor noastre. Viaţa familiei a
fost dereglată. Fiul nostru de zece ani este foarte afectat.
Când fiul risipitor este acasă, tensiunea este foarte mare
şi el manifestă ostentativ un comportament greşit.
Viaţa familiei noastre a fost controlată în unele aspecte
ale ei de acţiunile fiicei noastre. Vacanţele erau greu de
suportat. Pur şi simplu nu puteam avea încredere în ea
ca să o lăsăm singură; când o lăsam totuşi singură, în
aproape optzeci la sută din cazuri comitea fapte rele
sau ne minţea. Când nu era cu noi, eram întotdeauna
18
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îngrijoraţi. Totuşi, după un timp, când ne-am dat seama
că nu puteam face mai mult, mi-am spus că îngrijorarea
nu îşi are rostul, pentru că ea oricum face ce vrea. Am
vorbit deschis cu surorile ei şi le-am întrebat care era
părerea lor, dar ele nu au spus prea multe lucruri. Nu
mi-am dat seama însă cât de afectată era fata noastră cea
mai mică. Impactul asupra ei a fost mare, dar nici acum
nu ştiu de ce.

Autorul cărţii Surviving the Prodigal Years (Supravieţuind
anilor de răzvrătire) prezintă impactul mare al comportamentului copilului risipitor:
Pe măsură ce durerea produsă de răzvrătirea copilului
risipitor creşte de-a lungul anilor, ne dăm seama că avem
mai multe de înfruntat, nu numai sentimentul nostru personal de vinovăţie. Povara creşte, apăsând şi asupra altor
oameni. Ambii părinţi, chiar dacă sunt divorţaţi, sunt
smulşi din starea lor normală şi sunt aruncaţi în marea
furioasă a emoţiilor. Ceilalţi copii, rudele şi prietenii
sunt prinşi în cursă, nu ştiu ce să creadă şi nu îşi revin
de pe urma şocului produs de relaţia întreruptă.
Presiunea exercitată asupra structurii familiei poate
produce conflicte şi despărţiri. Suntem atât de strâns
legaţi unul de celălalt încât atunci când cineva se
desprinde din acest cerc, continuitatea şi puterea familiei
poate fi serios afectată.
Oamenii reacţionează diferit: unii se retrag în ei înşişi,
alţii apelează la prieteni, alţii se izolează mai mult. Ei
trebuie să fie foarte atenţi la sentimentele, emoţiile şi
durerea celor din jurul lor. Anii răzvrătirii copilului pot
uni mai tare familia şi părinţii, dar pot duce şi la dezbinare […]
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Este uşor să aluneci în depresie, în mod individual,
ca şi cuplu sau chiar ca întreagă familie. Când ai un
fiu risipitor în familie, experienţele prin care treci se
pot compara cu moartea unui membru al familiei. De
fapt, este un fel de moarte — moartea familiei pe care ai
cunoscut-o până atunci.3

Poate că te simţi intimidat din cauză că nu ştii ce să faci,
atât în privinţa fiului risipitor, cât şi în privinţa impactului său
asupra familiei. O altă sursă a intimidării poate fi neînţelegerea
dintre soţi cu privire la poziţia ce trebuie adoptată.
Probabil că lucrul care ne sperie şi ne intimidează cel
mai mult este riscul asumat atunci când insistăm asupra
unui comportament potrivit. În aceste cazuri, ne temem
că insistenţa noastră poate avea următoarele efecte asupra copiilor:
fuga de acasă;
renunţarea la şcoală;
neabsolvirea şcolii;
pierderea serviciului lor;
să vorbească despre voi cu alţi oameni importanţi din
viaţa voastră;
să se plângă autorităţilor că aţi abuzat de ei;
să se îndepărteze de voi şi să se apropie de un anturaj
nepotrivit;
să consume droguri;
o sarcină nedorită;
şi aşa mai departe.
Copiii rebeli şi sfidători îşi dau seama de existenţa
temerilor noastre cumplite şi le vor folosi împotriva
noastră. Uneori vor folosi teama noastră ca un instrument al manipulării pentru a ne intimida. Ameninţă să
20
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transforme în realitate cele mai mari temeri dacă vom
continua să ne amestecăm în vieţile lor. Vom fi lăsaţi să
ne afundăm în mlaştina disperării.
Părinţii care devin victimele abuzurilor copiilor lor
pot fi reduşi la inacţiune de anxietatea produsă de
intimidările copiilor. Ei sunt deseori victimele atacurilor
anxietăţii. Uneori stau cu capul în mâini, neştiind ce să
facă. Se simt neputincioşi, confuzi şi vinovaţi.
Este ca şi cum ai ajuns un părinte invalid. Reflectaţi la
sensul cuvântului invalid: „persoană care are o infirmitate din cauza căreia este inaptă de muncă; nu se poate
îngriji singură; bolnavă“. Printre sinonimele cuvântului
sunt: „infirm, mutilat, schilod“. 4

Te simţi imobilizat. ªtim acest lucru. Ne-am simţit astfel în
primele luni după ce fiica noastră L-a părăsit pe Domnul. Te
simţi rupt în două între dorinţa de a face ceva care să ducă la
un rezultat şi dorinţa de a nu face ceva care va înrăutăţi situaţia.
Parcă ai fi în întuneric, fără să ştii ce i se întâmplă copilului tău.
O parte din tine vrea să cunoască toate detaliile, o altă parte se
teme să afle ce este mai rău. Într-un sens am fost binecuvântaţi
pentru că nu s-a întrerupt comunicarea dintre noi şi Sheryl.
ªtiam ce se întâmpla, dar acest lucru a dus uneori la dureri mai
mari pentru că ne-am simţit şi mai neputincioşi.
Una dintre cele mai dificile sarcini ale mele ca tată şi soţ a
fost să-i spun soţiei mele, Joyce, ce se întâmpla cu fiica noastră.
Într-o zi Sheryl a stabilit o întâlnire cu mine la birou după orele
de program, dar nu am aflat despre ea decât foarte târziu. Am
fost surprins să văd numele ei trecut pe programare. Când am
intrat, ea era în cabinet, aşteptându-mă în tăcere.
Nu ştiam de ce se afla acolo şi în primele minute ea nu mi-a
dat nici un indiciu. Dar apoi mi-a spus: „Tată, motivul pentru
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care am venit este că niciodată nu v-am minţit, pe tine şi pe
mama, şi nu o voi face nici de acum înainte. De aceea vreau să
vă spun că trăiesc cu prietenul meu.“
Am continuat să discutăm cu calm. I-am spus că apreciez
faptul că mi-a comunicat personal acest lucru, pentru a nu-l afla
de la alţii. Cu toate acestea, sufletul îmi era inundat de apăsare
şi teamă.
Ne-am despărţit şi după ce am urcat în maşină am rămas
câteva momente nemişcat. Frica paralizantă produsă de vestea
primită m-a cuprins în drumul spre casă. Am reluat în minte
discuţia noastră de mai multe ori, sperând probabil să descopăr
că era doar un vis urât, că nu s-a întâmplat nimic. Reluând
mintal discuţia cu fiica mea încercam să amân inevitabilul: să
vorbesc cu soţia mea.
Am început să mă gândesc la modul cum îi voi da vestea.
Am vrut să amân sau să evit acest lucru. Nu am vrut să-i produc
o durere despre care ştiam că va fi foarte mare. Dar nu am putut
evita inevitabilul. Când i-am spus şi am văzut efectul veştii asupra ei, mi-am dorit iarăşi să nu fi fost adevărat sau măcar să nu
fi fost eu cel care să-i spună.
Cu toate acestea, reacţia lui Joyce a fost diferită de reacţia
anticipată de mine. Vestea a fost doar confirmarea convingerii
soţiei mele că drumul ales de fata noastră o va duce acolo. În
loc să fie uimită, Joyce a fost tristă şi rănită, pentru că ştia că
acel mod de viaţă nu o va face fericită pe Sheryl. De asemenea,
Joyce şi-a dat seama că fiica noastră hotărâse să încalce voia
lui Dumnezeu şi din acest motiv a început să se roage cu multă
îndrăzneală împotriva acestei decizii.
În următorii ani ne-am simţit din punct de vedere emoţional
în Valea Umbrei Morţii. A fost cea mai grea perioadă din viaţa
noastră de părinţi, în afara deciziei luate cu doi ani în urmă de
a-l încredinţa pe fiul nostru retardat, Matthew, unei instituţii
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specializate. Se părea că trecem dintr-o criză în alta. Am trecut
prin experienţe despre care am auzit că le-au parcurs alţii, dar
niciodată nu ne-am gândit că vor avea loc şi în viaţa noastră.
Cine şi-ar fi închipuit că unul dintre logodnicii lui Sheryl era
traficant de droguri şi că va abuza de ea? Sau cine s-ar fi gândit că ea se va întoarce acasă pentru că una din colegele ei de
cameră se droga. În aceste situaţii am putut informa autorităţile
despre cei care au încălcat legea.
Foarte rar s-a întâmplat să simţim că putem exercita un
control asupra situaţiei. În pofida durerii, am petrecut multe
ore plăcute împreună cu Sheryl, timp care ne-a făcut să sperăm
în continuarea relaţiei noastre. Dar caracteristica principală a
acelei perioade a fost tristeţea pentru că nu am observat nici
un semn al dorinţei ei de a schimba cursul acţiunilor. De multe
ori am fost ispitiţi să o avertizăm de pericole şi să o corectăm,
dar de cele mai multe ori am tăcut pentru că altfel Sheryl ar fi
devenit defensivă. Apoi am aflat că ea se simţea deja apăsată de
povara vinovăţiei şi, cu siguranţă, nu avea nevoie de mai multă
apăsare.
Bineînţeles, este greu să ştii cum să te porţi cu un copil care
te jigneşte în acest mod. John Hinckley, de exemplu, omul care
a încercat să-l asasineze pe preşedintele Ronald Reagan, a fost
un fiu risipitor. Părinţii lui au încercat multe lucruri pentru a-l
convinge pe copilul lor rătăcit, care se îndrepta spre distrugere,
să nu renunţe la şcoală, la serviciu, să-şi asume răspunderea
pentru viaţa lui şi să devină independent. Un psiholog i-a sfătuit
să adopte măsura „dragostei ferme“ şi să-l alunge de acasă. Dar
fiul lor nu avea nevoie de o dragoste fermă, ci de spitalizare şi
tratament. Nu avea nevoie de întreruperea ajutorului acordat de
părinţii lui. Problema lui era schizofrenia, o boală care îţi distorsionează modul de gândire, nu neascultarea intenţionată. Dacă
părinţii lui ar fi descoperit mai devreme acest adevăr, lucrurile
s-ar fi încheiat altfel.
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Uneori este greu să faci distincţie între problemele mintale şi rebeliunea intenţionată şi astfel este greu să ştii cum să
reacţionezi. Am văzut cum unii adolescenţi au creat haos în
familiile lor prin comportarea lor bizară şi impulsivă, pentru
ca, până la urmă, să se descopere că suferă de o deficienţă
maniaco-depresivă (bipolaritate). Soluţia este tratamentul şi
medicamentaţia, nu metoda dragostei ferme. Uneori însă problemele mintale nu sunt descoperite decât după un eveniment
nefericit sau o criză.5 Dacă vă aflaţi într-o situaţie similară,
sentimentele de autoincriminare nu se potolesc niciodată.
Rebeliunea unui copil este greu de acceptat de părinţi, dar
lucrurile se schimbă radical atunci când copilul devine adult,
iar părinţii lui sunt mai bătrâni. Relaţia părinte-copil a devenit o
relaţie adult-adult. Se aseamănă cu relaţia de prietenie.
Dintre toate răzvrătirile, cea a unui copil adult este cea mai
devastatoare şi mai durabilă. Dacă ai de a face cu adolescenţi,
te înarmezi cu răbdare şi speri că lucrurile se vor schimba. Dar
cine se aşteaptă ca un copil de treizeci sau patruzeci de ani să
renunţe la valorile lui şi să le îmbrăţişeze pe cele pe care până
atunci le-a combătut?
Când în viaţa unui copil adult are loc o schimbare majoră,
cum ar fi părăsirea partenerului de viaţă pentru un alt partener,
trecerea la homosexualitate, arestarea pentru delapidare sau
consum de droguri, alcoolismul, abuzarea fizică sau sexuală
a copiilor lui, speranţele şi visurile părinţilor, considerate deja
certitudini, se năruiesc. Părinţii sunt acum mai relaxaţi în privinţa rolului lor părintesc. Au reuşit să-i treacă pe copiii lor prin
pericolele adolescenţei şi acum au lăsat garda jos. Atunci vestea
îi loveşte ca un fulger. Este o criză, o pierdere şi probabil că în
această etapă a vieţii lor se confruntă cu propriile probleme. Au
ajuns să vadă capătul scării ierarhice la care pot spera să ajungă
sau întrevăd posibilitatea pierderii serviciului din cauza „redu24
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cerii activităţii“. Poate doresc să se mute, au început să aibă
probleme cu sănătatea sau trebuie să îngrijească de părinţii lor,
aflaţi acum la o vârstă înaintată. Poate că unii dintre membrii
generaţiei lor sunt bolnavi sau au murit. Mai rău, poate că ei
înşişi şi-au pierdut partenerul de viaţă, prin moarte sau divorţ.
Împreună cu toate aceste greutăţi suplimentare, problemele
produse de un copil adult care devine un fiu risipitor îi privează
de o sursă de satisfacţie. Modul în care vorbesc despre acest
copil se schimbă. În loc să vorbească despre el cu plăcere, vor
deveni foarte vagi sau vor evita să mai vorbească. Dacă acest
copil a fost cunoscut de mulţi oameni sau a fost celebru, statutul
lor de părinţi — de care s-au bucurat anterior — nu mai există.
În cazul în care părinţii depind într-o anumită măsură de
acest copil, ei vor fi sfâşiaţi între nevoia lor de a rămâne
dependenţi, dacă pot face acest lucru, şi întrebarea chinuitoare
dacă procedează bine. Este posibil ca ajutorul lor să fie solicitat şi resursele lor vor fi supuse unor noi presiuni, pensia va fi
insuficientă, iar alte planuri pe care şi le-au făcut pentru această
perioadă a vieţii lor vor fi afectate.
Mai există o problemă care apare. În cazul în care copilul
adult era căsătorit şi avea familie, grija şi ajutorul se vor îndrepta
mai mult spre partenerul lui de viaţă şi spre nepoţi decât spre
părinţii fiului rispitor. Treci printr-o criză şi suferi o pierdere, dar
societatea nu le consideră ca atare. Părinţii fiului risipitor adult
sunt lăsaţi să se descurce singuri. Atunci când le împărtăşesc
altora necazurile lor, în loc să fie priviţi cu simpatie şi îngrijorare, aud cuvintele: „Oh, sărmana soţie şi săracii copilaşi. Cum
de s-a purtat atât de urât cu ei?“ Părinţilor le vine să strige: „Dar
cu noi cum rămâne?“
În timp, dacă criza este o aventură extraconjugală sau un
divorţ, părinţii pot pierde contactul cu nepoţii lor. De asemenea,
vor fi mai rezervaţi şi faţă de noul părinte vitreg.
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Oricare ar fi vârsta fiului risipitor, cele mai distrugătoare
efecte apar atunci când consecinţele acţiunilor lui nu mai pot
fi schimbate. Adolescenta însărcinată este o mamă, chiar dacă
nu va păstra copilul. Dacă va fi de acord cu adopţia copilului
ei sau îl va încredinţa unor instituţii de ocrotire a copiilor, va
suferi din cauza pierderii lui. Dacă avortează, va purta rănile
emoţionale toată viaţa. Dacă nu va căuta iertarea lui Dumnezeu,
care este completă, va suferi din cauza acestei dureri toată
viaţa. Anii consumului de droguri şi alcool aduc organismului
vătămări permanente. O altă tragedie, de care nu sunt scutiţi
nici
heterosexualii nici homosexualii, este maladia secolului, SIDA. Consecinţele fizice ale răzvrătirii vor duce la izolarea
fiului risipitor, de teama contractării bolii.
Ce este de făcut? Vrei să scapi din furtuna care s-a abătut
asupra vieţii tale, dar în cazul furtunilor şi al viscolelor nu
putem şti când se vor încheia. Furtunile fac parte din natură şi,
de asemenea, din vieţile noastre. Cu toate acestea există speranţe. Am auzit pe cineva spunând: „Atunci când eşti în mijlocul
unei furtuni, caută curcubeul.“
Biblia ne spune despre trei oameni care au văzut curcubeul.
Unul dintre ei a fost Noe, care a văzut curcubeul după furtună.
La fel stau lucrurile şi în cazul tău: va veni ziua când vei vedea
curcubeul. Poţi fi sigur de acest lucru.
Ezechiel a văzut curcubeul în timpul furtunii. Cu toate că
a fost exilat în Babilon împreună cu alţi evrei, iar Ierusalimul
şi templul urmau să fie distruse, el a ştiut că Dumnezeu era
prezent datorită curcubeului. Nu putem pretinde că furtuna nu
există, dar putem începe să căutăm curcubeul. El este pe cer.
În Apocalipsa citim că Ioan a văzut curcubeul înainte de
furtună. A văzut un cerc întreg, nu doar un arc de cerc. Curcubeul i-a spus lui Ioan că Dumnezeu este stăpân peste furtuna
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despre care avea să înveţe, înainte, în timpul şi după încheierea
ei. Citiţi cuvintele unui misionar care s-a retras din activitate şi
care a trecut prin multe furtuni în viaţa lui:
Tu şi eu vom trece prin furtuni până când vom fi
chemaţi la cer; atunci vor înceta furtunile. Aşteaptă-te
la furtuni şi nu te teme de ele, pentru că Dumnezeu este
întotdeauna credincios.
Nu uita mesajul lui Dumnezeu pentru tine: caută întotdeauna curcubeul. Încrede-te în credincioşia lui Dumnezeu. Uneori El îţi va arăta curcubeul după furtună,
uneori în timpul furtunii, iar alteori înainte de furtună.
Dar El nu te părăsi niciodată.6
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Treci printr-o
crizã

Î

ţi deschizi ochii, dar nu vezi clar. Clipeşti din ochi de mai
multe ori. Totul este învăluit de o ceaţă densă. Parcă eşti
înconjurat de o atmosferă ireală. Te simţi de parcă te-a
lovit un camion de trei tone sau de parcă ai primit o lovitură
năucitoare direct în cap. Ce s-a întâmplat? De ce simţi că-ţi
pierzi minţile?
Ai intrat într-o lume a crizei din cauza fiului tău risipitor.
Poate că ai anticipat criza, observând semnele rebeliunii de-a
lungul anilor. Sau poate că a fost un şoc.
Oricum, te simţi de parcă o parte a vieţii tale a fost amputată.
Este o senzaţie comparabilă cu cea dintr-un cimitir de maşini în
care un utilaj uriaş zdrobeşte maşinile şi le compactează într-un
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pachet de fier vechi. La începutul unei crize te simţi zdrobit,
gata să fii transformat într-un pachet de fier vechi.

Etapa impactului

Aceasta este etapa crizei numită etapa impactului.1 Oamenii
diferă între ei în privinţa intensităţii reacţiilor lor în faţa crizelor,
dar toţi simt forţa impactului. Îţi dai seama imediat că s-a întâmplat ceva dramatic. Eşti uluit, poate din cauza apelului telefonic, a bătăii în uşă, a biletului găsit pe perină sau a maşinii de
poliţie care opreşte în faţa locuinţei tale.
Etapa impactului este scurtă în cazul celor mai multe crize,
putând dura între câteva ore şi câteva zile, în funcţie de eveniment şi de persoanele afectate. În cazul unui fiu risipitor însă,
impactul poate dura mai mult, mai ales dacă situaţia este de
durată, cum ar fi plecarea de acasă a unui copil sau stabilirea
unei date când el va fi judecat. Cei mai mulţi dintre noi nu ne
dăm seama că experienţele şi sentimentele noastre în astfel de
cazuri sunt reacţii normale.
Nu uitaţi acest lucru: cu cât fiul risipitor se confruntă cu o
situaţie mai dificilă, cu atât mai mare va fi impactul şi gradul
de incapacitate şi paralizie a părintelui. Lacrimile pot veni imediat sau potopul lor se poate revărsa la mult timp după şocul
iniţial.
Oamenii care au trecut prin crize şi-au descris sentimentele
în multe feluri. Poate te regăseşti în următoarele mărturii:
La un moment dat am simţit cum se deschide pământul
sub mine! Parcă priveam în jos şi lumea se pregătea să
mă înghită.
M-am simţit ca într-un salt din avion. Dar nu aveam
paraşută.
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A fost o senzaţie stranie. Lumea mi s-a părut mai puţin
reală, ca şi cum legătura mea cu ea s-ar fi întrerupt,
bineînţeles cu excepţia momentelor când situaţia mă
copleşea. Am trecut prin aceste stări alternative: uneori
eram „în afara“ lucrurilor, alteori eram în mijlocul lor,
dar niciodată nu am putut scăpa de situaţie.
Un părinte a spus:
Cu toate că fiul nostru adoptiv şi-a mărturisit credinţa
personală în Isus Cristos ca Mântuitor şi a fost botezat
pe baza credinţei lui la vârsta de paisprezece ani, era
convins că Dumnezeu l-a creat bisexual. După ce s-a
înrolat în Marină, s-a căsătorit cu o tânără creştină. Noi,
ca părinţi, nu am ştiut de hotărârea lui de a duce un mod
de viaţă alternativ din punct de vedere sexual până când
nu ne-a telefonat ca să ne spună că a descoperit remediul durerilor lui de cap provocate de suprimarea personalităţii sale. Ne-a spus că este homosexual din clipa în
care s-a născut, iar Dumnezeu a permis să se afle între
cinci şi doisprezece ani sub influenţa sexuală a unui
vecin, după care acesta l-a atras în primele experienţe
homosexuale. Dacă hotărârea lui ne crea probleme,
trebuia să le rezolvăm singuri.
Amândoi am crezut că nu am auzit bine sau nu am
înţeles corect cuvintele care s-au imprimat în inimile
noastre întocmai ca desenele obscene de pe pereţi. După
etapa negării realităţii a urmat şocul. Ca mamă m-am
întrebat de ce am suportat durerea adoptării unui copil
care se născuse cu sindromul alcoolismului, ca să vedem
cum eforturile noastre de a-i oferi un mediu stabil de viaţă
nu au fost răsplătite. A fost mult mai uşor să ne atribuim
meritul de a fi crescut un ofiţer de marină şi un gentleman
desăvârşit, decât să ne asumăm responsabilitatea realităţii
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vieţii sale cu două alternative sexuale, lucru mărturisit
rudelor şi prietenilor. Stânjenită de această mărturie, am
vrut să nu mai frecventez biserica şi să devin „agent sub
acoperire“: să stau acasă şi să mă ascund în pat până
când el îşi va reveni.

Să fugi sau să lupţi?
În prima etapă una din întrebările la care trebuie să
răspundem este: „Să rămân şi să înfrunt problema sau să mă
retrag şi să fug?“ Este vorba de aşa-numitul instinct fugi sau
luptă. Unii părinţi încearcă să nege realitatea problemei: „Nu
este chiar atât de rău“, „Lucrurile se vor rezolva de la sine“, sau
„Precis este o greşeală, nu poate fi vorba de fiul nostru.“ Alţii
însă vor să intre imediat în acţiune, fără cunoaşterea adecvată a
situaţiei. Dacă şi în trecut ai avut tendinţa de a înfrunta deschis
problemele, proba-bil că vei înfrunta şi această criză. Dar dacă
tendinţa ta a fost să eviţi problemele sau să te retragi din faţa lor,
vei fugi şi din faţa acestei crize provocate de copilul tău. Dacă
te copleşeşte criza, simţi impulsul de a fugi, pentru că în etapa
impactului nu eşti în stare să faci faţă situaţiei la fel de bine cum
o faci de obicei.
Înfruntarea deschisă a unei crize familiale şi încercarea de a
prelua controlul asupra situaţiei pare reacţia cea mai sănătoasă.
De cele mai multe ori fuga din faţa unei crize nu este o soluţie
pentru că nu face decât să prelungească situaţia. Cum poţi fugi
din faţa crizei prin care trece copilul tău? Mai mult, deoarece mai
există încă trei etape ale crizei înainte de restabilirea echilibrului,
de ce să mai întârzii în această etapă? De ce să prelungeşti durerea?

Sunt în ceaţă!
Nu te aştepta să gândeşti limpede în etapa impactului. Te
simţi paralizat şi dezorientat. Uneori ai impresia că nu mai
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simţi nimic şi că nu mai poţi gândi. O mamă în această situaţie
a spus: „Nimic din mine nu mai era în stare de funcţiune.“ Vrei
să faci ceva în privinţa copilului tău, dar te simţi imobilizat.
Capacitatea de a gândi clar şi de a evalua situaţia este limitată.
Nu te aştepta să îţi revină această capacitate imediat. Dacă un
prieten sau un membru al familiei îţi comunică informaţii şi
fapte legate de problema existentă, ele vor trece pe deasupra
capului tău. S-ar putea să întrebi: „Ce-ai spus?“ după ce ai auzit
deja mesajul de trei ori. Această reacţie este perfect normală.
Nu uita că nu gândeşti la fel de limpede ca în alte ocazii. Din
nefericire, trebuie totuşi să iei anumite hotărâri. Roagă un prieten
de nădejde să te ajute.

Înfruntarea sentimentului pierderii
Miezul oricărei crize este pierderea. Poate fi vorba despre
visele făurite pentru copil, speranţele pentru viitorul lui, planurile
tale după pensionare sau alte lucruri. Poţi pierde chiar şi contactul cu copilul tău. Orice pierdere este o ameninţare la adresa
securităţii, stabilităţii şi bunăstării tale. Imaginea ta despre tine
însuţi poate fi afectată şi ai sentimentul că ai pierdut controlul
asupra situaţiei. Cu cât criza produsă de copil este mai bruscă, cu
atât sentimentul pierderii controlului este mai intens. O supărare
neaşteptată îţi poate afecta capacitatea de a pune în mişcare
resursele emoţionale pe care le ai pentru a înfrunta problemele.
Unele dintre pierderile care sunt cel mai dificil de înfruntat
sunt pierderile anticipate. În viaţa unor oameni se manifestă
ca o criză care aşteaptă să se declanşeze. Pierderea nu a avut
încă loc, dar există o mare probabilitate că aşa se va întâmpla.
Ameninţarea copilului tău că va pleca de acasă, aşteptarea rezultatelor analizelor pentru depistarea virusului HIV, a rezultatului
testului de sarcină sau a pronunţării unei sentinţe judecătoreşti
sunt pierderi anticipate.
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Orice pierdere are capacitatea de a ne schimba drastic
vieţile. Chiar şi modul în care ne gândim la viitor poate fi afectat. Schimbările produse de o criză pot fi pozitive şi pot avea,
până la urmă, un rezultat benefic asupra vieţilor noastre, dar în
primele luni ale crizei nu credem acest lucru.
Dacă cineva îţi spune atunci că poţi învăţa şi te poţi maturiza trecând printr-o criză, ai putea reacţiona cu dezgust sau
furie. Nu eşti pregătit să accepţi asemenea idei. Avem nevoie de
astfel de sfaturi atunci când viaţa noastră este destul de stabilă.
În timpul etapei impactului vei începe să cauţi ceea ce ai
pierdut. Este normal să cauţi ceea ce însemna mult pentru tine,
de exemplu un copil iubitor, ascultător şi care reacţionează
favorabil la sfaturile tale. Încerci să prelungeşti cât mai mult
legătura emoţională. Încerci să-ţi recâştigi visul pierdut, copilul
aşa cum l-ai avut înainte, viaţa aşa cum era. Cu cât cunoşti mai
multe lucruri în această etapă, cu atât vei căuta mai puţin şi cu
cât ştii mai puţine, cu atât vei căuta mai intens.
Căutarea ia de multe ori forma amintirilor. Mulţimea
amintirilor este proporţională cu valoarea pierderilor. Te uiţi la
pozele din vremurile fericite, la diplomele pe care le-a obţinut
copilul tău şi-i citeşti jurnalul. Probabil că vei începe multe
discuţii cu expresia „Îţi mai aduci aminte când…“ Acest lucru
este normal.

Exprimă-ţi sentimentele
Este normal şi sănătos să exprimi cât mai multe sentimente.
Ai nevoie de cineva care să te asculte şi să-ţi accepte sentimentele. Evită oamenii care încearcă să te convingă să-ţi înăbuşi
sentimentele. Sentimentele nu trebuie îngropate sau negate
în această etapă, pentru că acest lucru nu va face decât să
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întârzie găsirea unei soluţii. Sentimentele îngropate sunt doar
„îngheţate“, nu dispărute pentru totdeauna.
ªtii ce se întâmplă cu apa când îngheaţă? Moleculele îşi
măresc volumul. Apa îngheţată are puterea de a sparge conductele de oţel. Sentimentele îngheţate primesc şi ele o putere
mult mai mare decât au avut-o iniţial. Dacă nu locuim într-o
cabană de munte pe timpul iernii, trebuie să golim conductele
de apă dacă vrem să le folosim şi primăvara următoare. În
timpul suferinţei şi al crizei este important să păstrăm canalele
deschise astfel încât sentimentele să poate trece prin ele atunci
când este necesar.
Sentimentele prin care treci într-o criză sunt ca valurile.
Intensitatea de cutremur a oricărei crize scade pentru ca valurile emoţiilor să înceapă să lovească destul de constant, val
după val.
Sentimentele trebuie să aibă o supapă de evacuare. Ele nu
vor rămâne îngropate. Într-o zi vor răbufni printr-o explozie. Un
autor prezintă acest lucru în felul următor:
Nu voi uita niciodată ce s-a întâmplat atunci când
tata a lăsat un spray de aerosol lângă parbrizul maşinii.
Soarele a bătut timp de câteva ore şi apoi sprayul a detonat, spulberând parbrizul şi găurind acoperişul de oţel al
maşinii. Forţa detonării a fost inimaginabil de mare.
La fel stau lucrurile cu sentimentele neexprimate în
mijlocul unei crize. Ele se acumulează continuu până
când explodează. În acest mod nu se rezolvă nimic,
dimpotrivă, lucrurile se înrăutăţesc.2

Unii oamenii se confruntă cu problema definirii sentimentelor lor. Alţii nu îşi găsesc cuvintele potrivite pentru a se expri35
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ma. Unii oameni îşi eliberează sentimentele prin exprimarea lor
verbală, acesta fiind cel mai bun mod de exprimare a sentimentelor pe care-l cunosc. Alţii găsesc însă alte modalităţi de a se
elibera de sentimente. Nu trebuie să ne comparăm cu alţii şi să
spunem că o cale de exprimare este singura sau cea mai bună.
Unii oameni vorbesc despre rănile şi durerile lor sufleteşti, iar
alţii acţionează în conformitate cu ele. Unul dintre părinţi îşi
petrece cea mai mare parte a timpului lucrând în grădină sau
alergând, preferând să nu vorbească despre impactul acţiunilor
copilului său adult, în timp ce părintele celălalt repetă toate
detaliile oricui este dispus să-l asculte. Fiecare îşi exprimă sentimentele aşa cum crede de cuviinţă.
După trecerea şocului iniţial, începi să te simţi înşelat,
dar nu de la început deoarece încă te gândeşti la copilul tău
şi doreşti tot ce este mai bun pentru el. Chiar şi în mijlocul
şocului, mâniei şi furiei, mai pot exista şi sentimente definite
de expresia „sărmanul meu copil“, dar atunci când realitatea
visurilor spulberate se face simţită cu toată forţa ei, expresia
devine: „sărmanul de mine.“

Găseşte prieteni buni
Ce poţi face în etapa impactului unei crize? Ai nevoie de un
mediu care să ajute inima ta tristă şi rănită să se vindece. Stai
departe de oamenii care au o mulţime de sfaturi de dat şi care îţi
spun: „Ţi-am spus eu“ sau „Creştinii maturi spiritual îşi vindecă
rănile sufleteşti mai repede decât alţi oameni.“ Oamenii care te
pot ajuta cel mai mult sunt cei care ştiu să simpatizeze cu tine.
Nu intră imediat în stare de şoc, ci îţi acceptă sentimentele umane.
Nu se simt stânjeniţi de lacrimile tale.
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Nu îţi oferă sfaturi nedorite.
Sunt plini de căldură şi afecţiune, după cum ai nevoie.
Te ajută să îţi aduci aminte de calităţile tale atunci când
ai uitat că mai ai şi calităţi.
Au încredere că poţi trece prin această perioadă
dificilă.
Te tratează ca pe un adult capabil să ia hotărâri.
Chiar dacă se supără pe tine, nu-ţi vor ataca niciodată
caracterul.
Îţi respectă curajul şi hotărârea.
Ei înţeleg că durerea este normală şi cunosc etapele ei.
Poate că şi ei au trecut prin momente dificile şi îţi pot
împărtăşi experienţele lor.
Ei încearcă să înţeleagă ce înseamnă sentimentele pentru
tine.
Îşi respectă promisiunile şi angajamentele.
Se vor ruga cu tine şi pentru tine.
Nu „spiritualizează“ totul şi nu încearcă să te hrănească
forţat cu teologia sau Scriptura.3

Cunoşti pe cineva cu asemenea caracteristici? Partenerul de
viaţă? Un prieten? O rudă? Este bine să găseşti oameni cu aceste
calităţi şi să le cultivi prietenia înainte să te lovească o criză.
Nu uita însă că atragem astfel de oameni dacă noi înşine avem
aceste calităţi.
Să facem un rezumat a ceea ce se întâmplă în etapa impactului unei crize.
l

Această etapă durează în mod obişnuit între câteva ore
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şi câteva zile, dar, din cauza caracterului neaşteptat, a
gravităţii crizei sau din cauza apariţiei mai multor
crize simultane, etapa poate dura mai mult sau ne
putem întoarce în ea ulterior. În concluzie, nu permiteţi
nimănui să vă stabilească durata etapei impactului.
l

Reacţia în faţa şocului este fugi sau luptă.

l

Modul de gândire va fi confuz şi dezorientat.

Vei căuta ceea ce ai pierdut, de multe ori prin
amintiri.
l

Vei avea nevoie de oameni care să te înţeleagă.
Aşa cum a spus un scriitor:
l

Refacerea după o pierdere este asemenea ocolişurilor
pe care le întâlneşti pe drumul principal din cauza unor
lucrări. Semnele indicatoare te trimit prin sătuleţe prin
care nu ai crezut că vei ajunge şi pe drumuri denivelate
pe care nu ţi-ai propus să mergi. Te deplasezi în aceeaşi
direcţie, dar pe hartă drumul tău arată ca un dinte de
rechin, nu ca o linie dreaptă. Chiar dacă vei ajunge la destinaţie, între timp te întrebi dacă vei mai ajunge vreodată
pe drumul principal.4

Etapa retragerii şi a confuziei
Următorul zigzag de pe drumul tău se numeşte etapa
retragerii şi a confuziei. Ea va dura zile, săptămâni sau chiar
luni datorită continuării crizei provocate de copilul risipitor. Te
simţi epuizat din punct de vedere emoţional. Nu uita, aceste
etape se pot şi suprapune.
În această etapă tendinţa ta de a-ţi nega sentimentele este mai
puternică decât în orice altă perioadă. Unul dintre motive este
că sentimentele cele mai neplăcute le resimţi acum. Îţi vei da
seama că o emoţie atrage altă emoţie. Evenimentele îţi produc
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o mânie intensă care, în unele cazuri, îţi aduce un sentiment de
vinovăţie. Apoi vei simţi ruşinea, iar durerea produsă de aceste
reacţii te determină să-ţi reprimi sentimentele.
Te poţi aştepta ca emoţiile să fie turbulente. Acest lucru este
normal. De fapt, vei experimenta toate reacţiile următoare:
Uluirea: „Niciodată nu m-am simţit aşa înainte.“
Pericolul: „Îmi este atât de frică. Copilului meu i se va
întâmpla ceva îngrozitor.“
Mânia: „Sunt supărat pe toată lumea: copil, partener,
şcoală, biserică, pe mine însumi şi pe Dumnezeu.“
Confuzia: „Nu mai pot gândi limpede. Mintea nu-mi
mai funcţionează.“
Impasul: „Am ajuns într-un punct mort. Nimic nu mă
ajută. Eu şi copilul nu mai comunicăm.“
Disperarea: „Trebuie să fac ceva, dar nu ştiu ce.“
Apatia: „Nimic nu mă poate ajuta. Ce rost are să mai
încerc?“
Neajutorarea: „Nu mă pot descurca singur. Ajutaţi-mă,
vă rog!“
Urgenţa: „Am nevoie de ajutor acum.“
Neliniştea: „Mă simt mizerabil şi nefericit.“

În timpul acestei etape modul tău de gândire va reflecta
nesiguranţă şi ambiguitate. Nu ştii ce să crezi şi ce să faci.
Vei trece prin stări alternative de la negociere la detaşare
şi invers. A negocia înseamnă a-ţi face iluzii: „Dacă nu s-ar fi
întâmplat acest lucru“; „Dacă am putea fi iarăşi familia care am
fost“; „Poate voi prelua eu consecinţele faptelor fiului meu.“
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Aceste iluzii se pot transforma în detaşare. Simţi nevoia să te
detaşezi de problemă. Te îndepărtezi spunând: „Ar fi trebuit să
ştie ce face. Este viaţa lui.“ „Cum şi-a aşternut, aşa să doarmă.“
„Fiul meu nu poate face aşa ceva. Nu îl mai recunosc ca fiu.“
„Nu o voi mai ajuta cu nimic dacă aşa a hotărât să trăiască.“
Aceste reacţii au scopul de a alina durerea pentru pierderea
suferită.
Când te vei afla acasă vei oscila între îndeplinirea sarcinilor
care trebuie îndeplinite şi perioadele de reflecţie şi aducere
aminte a modului în care erau lucrurile mai înainte. Îţi vei aduce
aminte de momentele plăcute petrecute împreună cu copilul tău.
Apoi te va cuprinde furia pentru că trebuie să renunţi la ceea ce
ai avut. Încerci să te protejezi de sentimentul de deşertăciune
pe care-l aduce criza. În încercarea de a readuce lucrurile pierdute, vei avea tendinţa să idealizezi viaţa familială dinainte. O
vei considera mai bună decât era. Găsim astfel ajutor pentru a
înfrunta viitorul.
În această perioadă vei avea nevoie de sprijinul şi ajutorul
prietenilor şi al rudelor pentru a-ţi organiza viaţa. Vei avea
nevoie de ajutor să-ţi planifici activităţile zilei, întâlnirile,
curăţenia în casă, serviciul şi altele. Nu fi prea aspru cu tine
însuţi pentru această incapacitate. Este o tranziţie normală prin
care trebuie să treci.
Aşteaptă-te să auzi comentarii pe care ai fi dorit să nu le auzi.
Este dificil să reacţionăm normal faţă de oameni din cauza traumei prin care trecem, dar poate că ei vor învăţa să nu mai facă
remarci care produc durere dacă cineva le spune: „Acest lucru
nu este adevărat şi nici nu mă ajută. Dacă vrei să-mi fii de folos,
aş aprecia dacă…“ De cele mai multe ori îi scuzăm pe aceşti
oameni, considerându-i bine intenţionaţi, dar intenţiile lor sunt
uneori discutabile. Poate că ei îşi exprimă propriile anxietăţi,
temeri sau faptul că nu s-au confruntat cu o situaţie similară. Nu
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uita, sfaturile lor nu provin din partea unor experţi.
Reflectaţi la câteva comentarii stereotipe pe care le auzim
când traversăm criza unui fiu risipitor.
„Fii tare“
Trebuie să fii tare pentru că ai şi alţi copii.
Grupurile de sprijin sunt numai pentru cei slabi.
Stăpâneşte-te!
Alţii au rezistat. ªi tu poţi rezista.
Fii mai vesel.
Nu are rost să mai plângi pentru ceea ce este pierdut.
Este un comportament normal pentru un băiat.
„Grăbeşte-te“
Nu mai eşti tu însuţi.
Ochii care nu se văd se uită.
Timpul le vindecă pe toate.
Nu înţeleg de ce te porţi aşa.
Viaţa merge mai departe.
Nu are rost să rămâi în trecut.
„Vinovăţia“
Dacă te uiţi în jurul tău, vei vedea oameni cu
necazuri şi mai mari.
Aceasta este lucrarea diavolului (adică, diavolul nu
ar fi reuşit dacă ai fi avut o relaţie mai apropiată
cu
Dumnezeu).
Dacă aş fi în locul tău, aş proceda în felul
următor…
Gândeşte-te la binecuvântări.
Dacă ai fi fost un creştin mai bun, această tragedie
nu ar fi avut loc.
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Gândeşte-te la toate amintirile preţioase.
„Dumnezeu“
Dumnezeu a procedat aşa pentru ca să-ªi arate
puterea în viaţa ta.
A fost voia lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem purta.
Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri.
„Indiferenţă“
ªtiu exact cum te simţi.
Tăcerea e de aur.
Dacă te pot ajuta cu ceva, cheamă-mă.

Oamenii care vorbesc cu tine în acest mod trebuie evitaţi sau
învăţaţi cum să vorbească! În timpul acestei etape, după trecerea
paraliziei iniţiale, începi să auzi comentarii de acest fel care îţi
vor produce durere.
Să facem un rezumat al etapei retragerii şi confuziei:
l
l

l
l

l

Această etapă va dura zile, săptămâni sau chiar mai mult.
Reacţia ta va fi emoţională. Vei simţi mânie, frică,
vinovăţie şi furie. (Uită-te la mingea crizei şi a durerii.)
Modul de gândire va fi ambiguu şi nesigur.
Vei trece de la negociere la detaşarea de situaţia în care
se află copilul sau chiar de copil însuşi.
În timpul acestei perioade de căutare chinuitoare a unei
soluţii la dificultăţile prezente, vei avea nevoie de
călăuzire şi de sprijin din partea altora.

Etapa adaptării
A treia perioadă se numeşte etapa adaptării. Vor fi necesare
săptămâni sau luni pentru adaptarea la noua situaţie şi reacţiile
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emoţionale de acum sunt dătătoare de speranţe. Unele stări
depresive se pot întoarce, dar atitudinile pozitive încep să se
formeze. Începi să vorbeşti despre viitor. Vei putea să te ocupi
mai bine, cu ajutorul altora, de ceilalţi copii, de partenerul de
viaţă, de serviciu şi poate că începi să speri şi pentru fiul risipitor.
Ai încheiat procesul detaşării de ceea ce ai pierdut. Cauţi lucruri
noi faţă de care să îţi formezi un sentiment nou de ataşament.
Cu toate acestea, fii atent să nu depinzi de schimbările care se
pare că au apărut în viaţa fiului risipitor, pentru că acest lucru te
lasă la mila lui. Relaţii mai sigure poţi stabili cu Domnul, cu un
grup sau cu oameni pe care îi poţi ajuta. Fiul risipitor consumă
de prea multe ori toată energia noastră. Este momentul să investim energia noastră şi în altceva.
Expresia „Ce se va întâmpla în continuare?“ capătă un nou
sens pentru tine. Ai fost în valea tristeţii. Acum urci pe celălalt
versant al muntelui. Fii pregătit în continuare să primeşti
părerile şi sfaturile altora şi să le analizezi cu simţ critic. Poate
că alţii nu înţeleg ceea ce faci tu acum. Sunt siguri că greşeşti
la acest nou pas. Unii te vor sfătui să te îndepărtezi complet de
copil, iar alţii să te întorci spre el şi să-l accepţi.
Nu lua nici o hotărâre în perioadele când eşti descurajat.
Aşteaptă până când apar speranţele. Nu dispera din cauza
emoţiilor fluctuante. Îţi vei recăpăta capacitatea de analiză a
situaţiei şi vei putea prelucra informaţiile şi sugestiile altora
cu obiectivitate. Biblia şi învăţăturile ei te pot ajuta la luarea
hotărârilor din această perioadă. Eşti mai receptiv şi capabil
să te ocupi de probleme spirituale. Înainte de această situaţie,
Scriptura şi rugăciunea erau resursele la care puteai apela, dar
acum este momentul să cauţi răspunsuri clare şi direcţia în care
să te îndrepţi prin învăţătura şi citirea Cuvântului lui Dumnezeu,
precum şi prin rugăciune.
Să facem un rezumat al acestei etape. Nu uita:
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l
l
l
l
l

Această etapă poate dura săptămâni sau chiar luni.
Începi să gândeşti pozitiv.
Te gândeşti la soluţii.
Cauţi scopuri noi care să îţi umple viaţa.
Sprijinul principal de care ai nevoie acum este
călăuzirea spirituală.

Etapa restaurării şi reconcilierii
A patra perioadă (care poate dura cel mai mult) este etapa
restaurării şi reconcilierii. Elementul cheie al etapei este exprimarea spontană a speranţei. Ţi-ai recăpătat încrederea în tine şi
începi să-ţi faci iarăşi planuri. Te poţi hotărî să nu mai aluneci
în autocompătimire. Ai iniţiative pentru îmbunătăţirea lucrurilor şi ţi-ai format noi relaţii. Ai activităţi noi, cunoşti oameni
noi dintr-un grup de sprijin, cunoşti metode noi de a reacţiona
faţă de fiul risipitor şi situaţia în care se află, precum şi o
înţelegere spirituală mai mare. Dacă mânia şi sentimentele tale
de vinovăţie au adăugat noi dificultăţi la criza deja existentă,
acum este momentul pentru împăcare. (Vezi capitolul 12, unde
vei găsi mai multe informaţii despre reconciliere.)
Un semn al rezolvării crizei este sentimentul unei vieţi noi
pe care-l experimentezi. Criza este o ocazie în care poţi dobândi
puteri şi perspective noi, o nouă apreciere a vieţii, valori noi şi
un nou mod de abordare a vieţii. Vei privi altfel viaţa şi nu o vei
considera un lucru de la sine înţeles. Cunosc aceste lucruri pentru că am trecut prin mai multe crize, pe lângă criza produsă de
fiica noastră, şi am experimentat toate cele patru etape. Uneori
este posibil să parcurgi etapele mai repede, iar uneori una sau
două dintre etape pot dura mai mult datorită problemelor de
durată din viaţa fiului risipitor.

44

