
PAHARUL CU LAPTE 
 

Într-o zi,un tânăr sărac care vindea diferite mărfuri din poartă în poartă, 

ca să-și plătească studiile la Universitate, găsi în buzunar doar o monedă de zece 

cenți și îi era foame. 

 

El îl bău încet și după aceea întrebă: 

 

 

Decise să ceară ceva de 

mâncare, la următoarea casă. Dar 

emoțiile l-au trădat când îi deschise 

ușa o tânără. În loc să ceară ceva de 

mâncare, ceru un pahar cu apă. 

Ea se gândi că tânărul părea 

înfometat, așa că îi aduse un pahar 

mare cu lapte. 

 

– Cât vă datorez? 

– Nu-mi datorezi nimic, răspunse ea. Mama 

mea ne-a învățat că trebuie să fim mereu 

buni cu cei care au nevoie de noi… 

Tânărul răspunse: 

– Vă mulțumesc din suflet…! 

Când Howard Kelly plecă de la casa aceea, 

nu numai că se simți mai ușurat, dar și 

încrederea în Dumnezeu și în oameni 

deveni mai puternică. Fusese pe punctul de 

a abandona studiile, din cauza sărăciei. 



          După câțiva ani, femeia se îmbolnăvi grav. Medicii din satul ei erau 

îngrijorați. După puțin timp au trimis-o în oraș. Îl căutară pe doctorul Howard 

Kelly pentru o consultație. Când el auzi numele satului din care provenea 

pacienta, simți în ochi o lumină specială și o senzație plăcută. 

 

              Dat fiind că pacienta era în afara oricărui pericol, Dr.Kelly îi ceru biroului 

administrativ să-i trimită factura cu totalul cheltuielilor, ca s-o aprobe. O verifică și 

o semnă. Mai mult, scrise ceva pe marginea facturii și o trimise în camera 

pacientei. Factura a ajuns în camera pacientei, dar ei îi era teamă să o deschidă, 

pentru că știa că ar fi lucrat pentru tot restul zilelor sale, ca să plătească costul 

unei intervenții atât de complicate… 

 

 

 

 

 

Doctorul Kelly urca din holul spitalului, 

în camera ei. Îmbrăcat în halat, 

doctorul intră să o vadă. Capriciile 

destinului – era ea, o recunoscu 

imediat… Se întoarse în sala de vizite, 

hotarat să facă tot posibilul să-i 

salveze viața. Din ziua aceea, urmări 

cazul femeii cu cea mai mare atenție. 

Ea a fost operată pe cord deschis și se 

recupera foarte încet… După o lungă 

luptă, a învins boala…! Era, în sfârșit, 

sănătoasă…! 

 

         În sfârșit o deschise și ceva îi atrase 

imediat atenția: pe marginea facturii citi 

aceste cuvinte…„Platită integral acum mulți 

ani, cu un pahar cu lapte.”    Ochii ei se 

umplură de lacrimi de bucurie și, fericită, îl 

binecuvântă pe doctor, pentru că-i salvase 

viața… 

Dramatizare 

după o poveste 

reală referitoare 

la dr. Howard 

Kelly (1858-1943) 

Sursa 

https://jurnalspiritual.eu/d

r-howard-kelly/  



   

 

 

 

 

 

         “A fi bun” , “A face o faptă bună”  este unul dintre cele mai accesibile roluri 

pe care şi le poate asuma cineva și care îl răsplătește imediat – îl transformă în 

OM. 

 Călătorim în timp, călătorim unii pe lângă alții, deși părem atât de separați 

parcă nu ne-ar lega nimic, ne leagă mii de fire invizibile. Și cât de mult ne-am 

strădui să navigăm prin apele mărilor necunoscute, avem cu noi o prismă 

fermecată care ne ajută să vedem razele bunătății din inimile noastre. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

,,Ocaziile îl creează 

pe om. ’’ citat din 

Giuseppe Rovani 

,,Singuri nu realizăm nimic în 

lume.’’ Sandra Day 

O’Connor 

       Un mic gest, neînsemnat pentru noi poate deveni cea mai 

mare avere, cea mai frumoasă amintire, cea mai fericită 

întâmplare, care  poate schimba viața pentru acel cineva care 

are nevoie disperată de el. 

,,Ospitalitatea, curtoazia și prietenia sunt întâlniri ale omului în 

om. ’’    – Antoine de Saint Exupery 
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