
Cum mi-a ajutat Domnul. 

 
Elena, o tân�r� credincioas� poveste�te o întâmplare din perioada când mergea înc� la �coal�: 

„M� str�duiam la �coal� s� fiu o elev� silitoare �i con�tiincioas� �i progresam bine la toate 
materiile. Numai matematica nu prea voia s�-mi intre în cap, oricât m� str�duiam, unele lucruri nu 
le pricepeam. Mai ales la calculul cu frac�ii m� chinuiam mult.” 

În ziua de examinare, ridicam mereu mâna, ori de câte ori se punea o întrebare: „Cine �tie un 
r�spuns la întrebarea aceasta sau cealalt�?” De multe ori am fost pus� s� r�spund �i toate 
r�spunsurile au fost bune. Acum domnul inspector scria un exerci�iu de matematic� la tabl� �i a 
strigat: „Cine rezolv� problema?” Printre mul�i al�ii am ridicat �i eu mâna, dar f�r� s� m� gândesc; 
m� obi�nuisem a�a în acea zi, s� ridic mâna ori de câte ori se punea o întrebare. Dar dintr-o dat� 
mi-am dat seama: „Este un exerci�iu cu frac�ii!” �i repede am l�sat mâna jos. 

Dar a fost prea târziu, domnul inspector m� v�zuse deja, �i m-a chemat la tabl�. Nu �tiam ce 
s� fac. Mi s-a f�cut negru înaintea ochilor, când am v�zut atâtea frac�ii care trebuiau aduse la 
acela�i numitor �i care trebuiau adunate. Parc� ar fi fost ni�te spiridu�i care �op�iau pe tabl�, m� 
tachinau �i râdeau de mine. Atunci cu un oftat din adâncul inimii mele am strigat câtre Dumnezeu: 
„O, Dumnezeule, o, Doamne, ajut�-m�! Socote�te Tu în locul meu, eu nu pot!” -  �i curios, parc� 
s-a luat o perdea dinaintea ochilor mei.  

Ceea ce profesorul ne-a explicat de atâtea ori �i eu n-am 
reu�it s� în�eleg, acum dintr-o dat� puteam vedea clar. Am c�utat un 
numitor comun �i le-am adus la acela�i numitor, apoi le-am 
adunat. A mers ca pe roate, puneam cifr� lâng� cifr�, f�r� a ezita o 
clip�. - 

Profesorul nostru, care �tia bine, cum m� z�p�ceam la astfel 
de exerci�ii, a fost foarte mirat �i m-a întrebat: ,,Ai înv��at peste 
noapte?” - Dar eu m� gândeam cu inima fericit�: „Nu, altul m-a înv��at, 
abia ast�zi!” - �i de aici înainte mi s-a deschis mintea la matematic�, �i 
socoteam tot atât de bine ca �i ceilal�i. 
De atunci în via�a mea Domnul mi-a ajutat de mii de ori s� ies din strâmtor�ri �i temeri. Dar 
salvarea cea mai mare este aceea care El a dobândit-o pentru mine la cruce pentru mântuirea 
ve�nic� a sufletului meu. 


