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Vsak moški, ki potrka na vrata bordela, v resnici
išče Boga
Chestertonova misel v zgornjem naslovu nas navaja k razmišljanju: kaj če je sla po pornografiji v resnici strastno iskanje resnice?
Priročnik razkriva dejansko ozadje vdajanja pornografiji ter
usmerja osvobajanje od te zasvojenosti tako, da moškim prigovarja, naj v samodestruktivni razvadi najdejo klic po presežnem
in nanj odgovorijo. Avtor je protestantski pastor, ki pretresljive
in globoke resnice v knjigi, ki je kar ne moremo odložiti, razkriva
na svojih osebnih in terapevtskih izkušnjah ter jih utemeljuje s
sporočili Svetega pisma.
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Dnevno beležimo več kot 68 milijonov klikov na spletu z iskanjem pornografije. Več kot 70 odstotkov kristjanov priznava, da
so v preteklem letu gledali pornografske vsebine - torej ni nič
nenavadnega, da se vse več moških danes bori z odvisnostjo, v
katero jih pehajo lažne fantazije. Preprosta zdrava pamet nam
pravi, da moškim zgolj primanjkuje volje in vere, da bi se uprli
svojim slabostim. Ali je rešitev res tako preprosta?
Michael John Cusick piše, da odgovor seveda ni enostaven, vendar
je zato resnica, do katere se dokopljemo, toliko bolj osvobajajoča.
Izhajajoč iz resnic iz Svetega pisma avtor bralcem v knjigi razkriva,
kako je iskanje praznih užitkov pravzaprav iskanje resničnih
ustvarjalnih strasti, celo na področju presežnosti.
Avtorjevi pogledi pomagajo bralcem razumeti, kako sploh pride
do odvisnosti te vrste, kako jo preprečiti, predvsem pa, kako
odvisnost premagati in spet zaživeti polno življenje. Duhovna
preobrazba je namreč maraton, ne tek na sto metrov!
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O avtorju
MICHAEL JOHN CUSICK, protestantski pastor, duhovni voditelj in
terapevt, je sam izkusil razdiralno moč pornografije v svojem zakonu. Iz
življenjskega zloma pa ga je rešila prav vera v Boga. Že več kot 25 let deluje
kot ustanovitelj in vodja duhovnega gibanja, ki se imenuje Restoring the
Soul (Obnavljanje duše). Z močjo evangelija namreč zdravi posameznike,
ki jih je življenje zlomilo, da se nato zatekajo na primer k obsedenosti z
navidezno spolnostjo na spletu.

Odlomki iz knjige
Ali ne bi bilo nenavadno, če izurjen lovski pilot ne bi nikoli zapustil hangarja iz strahu, da ne zna leteti z
reaktivcem? Ali pa si predstavljajte nadarjenega kiparja, ki ne bi nikoli vzel v roke kladiva in dleta, ker ne
bi mogel najti popolnega bloka marmorja. Kaj pa, če poklicni igralec baseballa ne bi prišel na trening, ker
bi doma igral baseball na Xboxu? Ali pa če vrhunski izdelovalec jadrnic nikoli ne bi zaplul na morje, ker
bi ga fantaziranje o popolnem plovilu prikovalo na trdna tla?
Takšna je pornografija. Privablja nas s podobo ali fantazijo, da smo z žensko, ob tem pa nam preprečuje, da
bi se dejansko povezali z resnično žensko. Pornografija nam preprečuje, da bi leteli z reaktivcem, nastopili
na tekmi ali jadrali po odprtem morju. Vse to zato, ker se zadovoljimo z nečim, kar ne obstaja in nam nikoli
ne more prinesti resničnega zadovoljstva.
(Str. 28-29)
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