
PRIMER 1:  

Nekdo je tvegal za druge in zaupal v Boga. 

Resničen primer, po katerem je bil posnet tudi 

film Greben rešenih. 

Vojak Desmond Doss ni hotel v drugi svetovni 

vojni nositi orožja. Zato so ga dali za 

bolničarja. Vsi vojaki so se iz njega norčevali, 

češ da je reva. Toda vseeno je bil pogumnejši 

kot drugi. V izredno težki bitki na otoku 

Okinava je iz frontne črte na varno zvlekel 75 

hudo ranjenih vojakov, ki bi sicer pomrli. 

Ameriški predsednik mu je za to dejanje 

podelil častno odlikovanje. Desmond je bolj 

kot v orožje zaupal v Boga. Vsakič, preden je 

odšel po ranjence, je molil, da bi živ prišel 

nazaj, in vedno je nazaj prišel živ. Umrl je leta 

2006. 

  



PRIMER 2:  

Dekle in fant s padalom na Ratitovcu 

Fant in dekle sta se vsak s svojim padalom 

povzpela na greben Ratitovca. V negotovem 

vremenu je najprej vzletelo dekle. Ko se je 

dvignila v zrak, je živčno zavpila: "Kaj naj pa 

sedaj?" Fant je zavpil: "Dvigni roke, ker boš 

sicer zaustavila padalo in boš padla v gozd!" 

Deklemu je zaupalo, in ravnalo tako, kakor ji 

je naročil. Nekaj minut kasneje je vzletel tudi 

on. V zraku je vključil radijsko zvezo in jo 

usmeril tako, da sta lahko letela skupaj. Kljub 

slabemu vremenu sta zaupala padalu, 

svojemu znanju in tudi drug drugemu. 

  

  



PRIMER 3:  

Kdor ima slabe izkušnje, se bo moral 

zaupanja znova naučiti in dobiti drugačno 

izkušnjo  

Ta primer je sicer iz živalskega sveta, pa 

vendar se lahko od njega kaj naučimo. 

Neka družina je v pasjem zavetišču dobila 

psičko, ki je bila zaradi slabih izkušenj z 

drugimi psi zelo prestrašena. Bala se je 

avtomobilov, ljudi, da ne govorimo o hrupu in 

pokanju ... 

Tudi po nekaj letih stalne vaje se njeno stanje 

ni kaj dosti izboljšalo. Zaradi slabih izkušenj je 

bila psička tudi do drugih nezaupljiva. 

Potrebovala bo veliko lepih srečanj z drugimi, 

da bo lahko šla preko te ranjenosti.  

  



PRIMER 4:  

Lažje zaupaš nekomu, ki ga poznaš in se je 

v zaupanju že izkazal. 

Neki gospod je pripovedoval o svojem 

sodelavcu, s katerim sta bila zelo dobra 

prijatelja. Ker sta bila oba velika šaljivca, sta 

jo velikokrat zagodla tudi kateremu od svojih 

sodelavcev. Nista bila sicer hudobna, so se 

pa na njun račun velikokrat nasmejali. Ta 

gospod je o svojem prijatelju rekel: "Moj 

prijatelj se je izkazal vedno, ko sem ga 

potreboval. Zato vem, da lahko računam nanj, 

kadar potrebujem pomoč ali nasvet. Pa tudi 

jaz skušam biti dober prijatelj njemu." 

  

  



PRIMER 5:  

Klarise so zaupale v Boga in se postile. 

Sestra Katarina iz samostana v Nazarjah je 

nekoč takole pripovedovala: "Ko smo 

opremljale samostan v Nazarjah, nam je 

mizar naredil opremo za kapelo. Obljubile 

smo mu, da mu bomo plačale, ko bo z delom 

zaključil. Bile smo v silni zadregi, ker nam je 

manjkala še skoraj polovica vsote, ki smo mu 

jo bile dolžne. V veliki stiski smo se odločile, 

da ne bomo nič jedle in da bomo v molitvi 

prosile Boga, naj nam pomaga. Isti dan, ko je 

mizar prišel po denar, smo zjutraj v 

nabiralniku našle kuverto z vsoto, ki nam je še 

manjkala." 


