Consecin ele neascult rii
,,Tat , am voie s merg imediat în gr din pe leag n?”, întreab micu ul Toma pe tat l s u,
care tocmai voia s plece de acas .
,,Nu, dragul meu, ast zi nu. Mâine po i din nou s te legeni, cât dore ti”, r spunde tat l,
înainte de a pleca.
Toma privea în urma lui. B iatul era dezam git. S a tepte pân mâine? O zi întreag s aib
r bdare? A fost drept din partea tat lui, s -i interzic pur i simplu s se dea cu leag nul?
Toma privea afar în gr din . Acolo, mai în spate, era ag at leag nul. S -l priveasc pu in
doar, avea voie. Curând a stat lâng leag n. Toma a privit în jur. Nimenea în apropiere? Tat l a
plecat, i cine ar putea s -i spun , c Toma totu i s-a leg nat?
B iatul se a eaz pe leag n i-l pune în mi care, curând leag nul zboar tot mai sus. ,,N-a fost
de loc frumos din partea tat lui, s -mi interzic aceast distrac ie”, gânde te Toma, în timp ce tot
mai mult se avânt .
Dintr-odat frânghia se rupe. Mama îl aude pe micul Toma url nd. Ea vine din cas fugind.
Fiul ei st culcat în iarb i geme îngrozitor. Unul din bra e este rupt. Toma trebuie dus imediat la
medic. Acolo bra ul este pus în ghips, iar Toma are dureri mari.
Mai t rziu vine tat l. El înc nu tie ce s-a întâmplat, pân ce mama îi poveste te. Acum st în
fa a lui Toma. B iatul îl prive te i se ru ineaz . Deorece recunoa te imediat, ce are tat l în mâna
lui; o frânghie nou pentru leag n! O bunul tat !
De multe ori p rin ii sunt constrân i s refuze câte o dorin a copiilor! Iar când micu ii
cititori, au crescut mai mari, o s - i dea seama, c i Tat l nostru ceresc nu ne poate împlinii toate
cererile. El ne iube te i tie ce este d un tor pentru noi. S ne încredem întotdeauna în El i
înainte de toate s înv m s a tep m cu r bdare. Consecin ele neascult rii pot fi foarte amare!

