
Cista    

POT V NEBESA ZA KATOLIŠKO MLADINO

POMEMBNO OPOZORILO: Upoštevanje nasvetov v tej knjigi 
lahko resno spremeni tvoje življenje.
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Navzven izgleda kot igralec 
baseballa. Nabildan, rahlo 
hiperaktiven in s poliza-
nimi kratkimi lasmi. Justin 
Fatica, avtor te knjige, je 
najbrž najbolj kul oznanje
valec Kr istusa na tem Justin Fatica

svetu. Justin je tip, ki povabi žalostno punco v kavarni, naj prisede 
k njemu in mu pove, kaj jo teži. Je model, ki nasilnežu, ki mu grozi 
z nožem na vratu, reče: »Kar ubij me, jaz te imam vseeno rad.« 
 Z avtobusom potuje naokrog in mladim predaja najpomembnejše 
sporočilo: da ima Bog načrt za njihovo življenje in kako ga lahko 
odkrijejo in zaživijo.

V knjigi Čista zmaga boš izvedel:
Kako odkriti svoje življenjsko poslanstvo
Kako premagati strah
Da si super in pomemben
Zakaj te Bog ljubi

Ta knjiga je tvoj kažipot 
do čiste zmage!

8 korakov
 do čiste zmage

Vsebuje tudi   
zbirko molitev

14,90 EUR





K AZ AL O

Uvod 9

1. korak: Prepoznaj svojo vrednost 14

2. korak: Odkrij svoje življenjsko poslanstvo 29

3. korak: Spremeni preizkušnje v sporočilo 49

4. korak: Ohrani svojo strast 65

5. korak: Ostani neustrašen 80

6. korak: Odloči se za ljubezen 95
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8. korak: Živi vsak dan, kot da je tvoj zadnji 125

Pot do čiste zmage 140

Posebna zahvala 169
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Povedal  sem j i  . . . 
. . .  kako zelo dragocena je.
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U VO D

Pozno zvečer sedim v malem podeželskem mestecu Columbia 
blizu univerze v Južni Karolini in premišljujem o svojem dnevu.

Zbudil sem se ob pol sedmih zjutraj in se odpravil na spre-
hod, da bi molil. Edino toplo mesto, ki mi je v tistem trenut-
ku prišlo na misel, je bila restavracija Waffle House nedaleč 
stran od mojega hotela. Naročil sem polento z jajci in se 
posvetil Svetemu pismu. V bližini so klepetale natakarice 
in videti so bile dobre volje. Po molitvi sem začel sestavljati 
večerni govor z naslovom: Daj vse od sebe. Ko sem se ozrl 
naokoli, sem opazil mlado natakarico, ki je strmela v skode-
lico kave. Na sebi je imela plašč in zato sem predvideval, da 
je pravkar končala nočno izmeno in čaka na prevoz domov. 
Slišal sem jo hlipati in ugotovil, da joče.

Namignil sem ji, da lahko prisede. Zazdelo se mi je, da ne 
razume mojega vzhodnjaškega naglasa in sem zato ponovil 
povabilo: »Če želiš, lahko prisedeš.« Ni se obotavljala. S sol-
zami v očeh je stopila do moje mize in prisedla. Sprva mi ni 
želela povedati, kaj jo teži. V roke sem vzel svojo knjigo Hard 
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as Nails1 – knjigo, v kateri sem opisal pisma in zgodbe raznih 
ljudi, ki sem jih srečal v začetnih letih svojega delovanja. Odprl 
sem jo in prebral naslov Zavržen. Gospodična je pogledala v 
knjigo in dejala: »Ja, to sem jaz.« Nato si je obrisala solze.

Zaupala mi je, da ji je ime Christine. »Kaj je narobe?« sem jo 
vprašal. Znova je začela jokati in odgovorila: »Tako zelo sem 
osamljena.« V nadaljevanju je povedala, da jo je tudi strah, da 
bo izgubila službo. Povedal sem ji, da mi je hudo zanjo, da pa se 
mora zavedati, kako pomembno in dragoceno je njeno življe-
nje. Podaril sem ji svojo knjigo in ji predlagal, da ostaneva v na-
vezi, da jo lahko vsake toliko opomnim, kako zelo dragocena je.

V restavracijo Waffle House sem prišel, da bi molil, pojedel 
zajtrk in se pripravil na govor. A življenje je ubralo drugo pot. 
Na srečo sem znal v tistem trenutku prepoznati, kaj je zares 
pomembno, in sem vedel, da moram svoje načrte za nekaj 
časa preložiti. Včasih nas Bog pripelje v restavracijo, da lahko 
pomagamo tistim, ki potrebujejo našo ljubezen. V vseh letih 
svojega delovanja med tisočimi najstniki sem spoznal pred-
vsem to, da jih moramo imeti radi. Ves dan. Danes. Ne jutri.

Naslov te knjige je Čista zmaga: Pot v nebesa za katoliško 
mladino. Ko slišimo frazo, kot je »čista zmaga«, običajno 
pomislimo na zmago v kakšni igri oziroma prevlado nad 
drugimi pri kopičenju denarja, lastnine ali slave. Jaz imam 
v mislih nekaj drugega. Vsekakor sta prisotna cilj in nagrada, 
vendar govorim v tej knjigi o nagradi najvišje vrednosti. Cilj 

1 Knjiga v slovenščini še ni izšla. Prevod naslova bi se lahko glasil: Trden kot žeblji (op. 
prev.).
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čiste zmage so nebesa. Preprosto. V osmih korakih te bom 
spodbujal, pregovarjal in opominjal, da moraš vse drugo v 
svojem življenju postaviti na stran – tako kot sem jaz to storil 
za pogovor v restavraciji – in se osredotočiti le na doseganje 
cilja zase, za družino, prijatelje in celo sovražnike.

Skrivnost nebes seveda ni nekaj, kar bi lahko zajel v določeno 
število korakov. Skrivnost nebes je v Jezusu Kristusu, ki nam je 
s svojo smrtjo na križu pridobil odrešenje in nam odprl mož-
nost večnega življenja. Ta knjiga kliče slavo Gospodu in je na-
polnjena z navdihujočimi zgodbami svetnikov iz preteklosti in 
junakov današnjega časa, ki so svojo vero vanj postavili pred 
vse drugo. Služi kot zemljevid korakov, ki jih lahko sprejema-
mo v katoliški Cerkvi, še zlati prek svetih zakramentov.

Da bi dosegli čisto zmago zase in za druge, se moramo že za-
radi ljudi, kot je Christine iz restavracije, pridružiti poslanstvu 
Jezusa Kristusa. Čista zmaga od nas terja, da damo vsak dan 
vse od sebe; in to skozi ves dan. Ljudje, kot je Christine, nas 
potrebujejo sleherni dan. Zato moramo iskati globlje in ohra-
niti plamen gorečnosti do Jezusovega evangelija. Ne boj se.

Ne smemo dopustiti, da nam odvračajo pozornost nepo-
membne reči, s katerimi nas vsak dan obdajajo mediji. Nič ne 
sme biti bolj pomembno, kot razdajanje naše ljubezni – niti 
šport, šola, zabava ali delo. Ne smemo se preveč ukvarjati 
sami s seboj, temveč se moramo osredotočiti na razdajanje 
drugim ter širjenje naše ljubezni do Gospoda in predanosti 
njegovi Cerkvi. Tega ne moremo odložiti na jutri. Potrebujejo 
nas DANES! V polnosti se moramo predati ljubezni in ljubiti 
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z vsem srcem in dušo. Moj mentor, duhovnik Larry Richards, 
je z menoj delil formulo za srečo – z njo smo vsemu »KOS«:

• kot prvo ljubi Kristusa

• kot drugo ljubi Ostale

• kot tretje ljubi Sebe

Ljudje okoli mene me vsak dan znova potrjujejo v veri in 
zanosu, da dosežem nebesa. Se je tudi tebi kdaj zgodilo, 
da si večkrat srečal eno in isto osebo in nisi vedel, zakaj? 
Jaz sem večkrat po naključju naletel na gospoda Lyncha –  
sedemdesetletnega možakarja, polnega vere in modrosti. 
Prek teh nepričakovanih srečanj sva postala prijatelja in zdaj 
ga ogovorim vsakič, ko ga vidim. Mislim, da so nama ta sre-
čanja namenjena, saj si lahko tako poveva kakšno izkušnjo 
in se spodbujava. 

Nazadnje sem ga srečal v New Yorku nekega mrzlega janu-
arskega dne v restavraciji s hitro prehrano Doug‘s Fish Fry. 
Medtem ko je jedel in bral časopis, sva malo poklepetala. 
Povedal sem mu, da odkar je umrla njegova žena, redno mo-
lim zanj. Čeprav se mi je mudilo naprej, mi je srce velelo, naj 
mu postavim naslednje vprašanje: »Če bi mi lahko dali le eno 
sporočilo za današnji dan, kaj bi to bilo?«

Ganjen me je pogledal in presunjeno dejal: »Kako se boš 
odzval, ko ti bo življenje pokazalo zobe? Ker življenje ti bo 
pokazalo zobe. To se zgodi vsakomur. Vprašanje pa je, kaj 
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boš takrat naredil? Kako se boš s tem spopadel, Justin? To 
je tisto, kar šteje.«

Vem, kako odgovoriti na njegovo vprašanje, sem pomislil. 
Vem iz lastnih izkušenj. Vem iz evangelija. Vem iz Cerkve. 
»Šel bom na ČISTO ZMAGO!« sem želel zavpiti nazaj gospodu 
Lynchu (vendar nisem!). Sledil bom Jezusu Kristusu. Sledil 
bom Cerkvi. Vsak dan bom uresničeval osem korakov, opi-
sanih v tej knjigi.

Vsi se srečujemo s preizkušnjami. Življenje vsakomur pokaže 
zobe. In takrat je pomembno, da imamo trdno vero, na kate-
ro se lahko opremo.

Vabim te, da se mi pridružiš na tem potovanju. S pomočjo 
te knjige boš kot kristjan, ki ljubi Gospoda in mu sledi, lahko 
ostal zvest svojemu katoliškemu temelju.

Čeprav nam bo življenje pokazalo zobe, nam ne bo spodlete-
lo. Bog je z nami – ne glede na to, kaj se zgodi – in zato bomo 
zmagali!
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1. korak: 

P R E P O Z N AJ 
S VO J O  V R E DNO S T

Super s i!  

V soboto popoldan je bilo nakupovalno središče nabito polno. 
Tako kot vsem drugim se je tudi meni zelo mudilo in s kupom 
vrečk v naročju sem komaj lovil ravnotežje. Ko sem zapuščal 
oddelek z restavracijami, sem moral gledati pod noge, da ne 
bi zgrešil stopnice. Komaj sem čakal, da se rešim te nakupo-
valne norije in moral bi se le še spustiti po tekočih stopnicah 
do pritličja, zaviti desno in že bi bil v parkirni garaži.

Ko sem končno dvignil pogled, sem z robom očesa opazil 
nekega moškega. Pravzaprav bi ga težko spregledal. Sedel je 
v bližini restavracije s hitro prehrano in obdajal ga je popoln 
nered. Po celi mizi so bili razprostrti zvezki in mape s trdimi 
platnicami. Nič ni bilo na svojem mestu, iz map pa so gledali 
zavihani listi. Tudi sam je bil videti neurejen – srajco je imel na 
eni strani zatlačeno v hlače, na drugi pa mu je visela ven. Bil je 
obilen možak – moral je imeti vsaj sto štirideset kilogramov.

Ne vem točno, kaj na njem je vzbudilo mojo pozornost, 
toda kar naenkrat mi je začelo srce hitreje biti. Sam imam 
močno obliko ADHD-ja (primanjkljaj pozornosti in motnja 



Super s i!




