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„Czuj c oddech diabla na moim karku, próbuj cego aby mnie pochwyci  i wzi  do piekła, pokutowałam. Jednego pi knego dnia On ą ą ć ąć ę
chwycił mnie ramieniem miło ci i wyci gn ł moje n dzne ciało z ciemno ci. Tylko Jego szukam z ogromnym powiewem ognistej pasji. ś ą ą ę ś

yj , poruszam si , oddycham, kocham i mam ycie w Jezusie Chrystusie. Zniewolona Jego Prawda.”Ż ę ę ż Denise Matthews, Vanity, ze 
strony słu by ż Pure Heart Ministries.

Denise Matthews urodziła się w roku 1959 w Kanadzie . Na początku brała udział w konkursach piękności w tym kraju.
Później przeniosła się do  Nowego Jorku. Dwa razy pozowała dla Playboya w 1985 oraz 1988.  Pojawiła się na okładce
zespołu Cameo, płyty Alligator Woman w roku 1982.

W roku 1980 spotkała Prince'a podczas  AMA (Nagrody Amerykańskiej Muzyki). Kiedy ten dowiedział się, ze potrafi
śpiewać,  uczynił  ja  główną  wokalistka  zespołu  Vanity  6 (obok  Susan  Moonsie  oraz  Brendy  Bennet).  Zespól  ten
charakteryzował się seksualnie naładowanym występem i tekstami.
 
Ten zespól wydal  płytę pod ta sama nazwa.   Wystarczy popatrzeć na teksty aby dowiedzieć się o co chodzi: „Brudna
dziewczyna”,'Mokry sen', 'Uczyń mnie dzika', 'Jeśli dziewczyna dzwoni(nie odkładaj telefonu)', 'Makijaż', 'Ugryź rytm'
itd.

Obok tej płyty, nagrała dwie pt: Wild Animal (Dzikie Zwierze) oraz Skin on Skin(Skora na skórze). 

Jako aktorka pojawiła się w produkcjach jak: Action Jackson(Szalony Jackson-1988), The Last Dragon (1985), Never Too
Young To Die(1986, obok Gene Simmonsa(KISS))czy  52 Pick-Up (1986). Grala tez w serialach TV. 

W trakcie swojej kariery na świecie zadawała się z osobami jak Adam Ant, Billy Idol, Prince, Nicky  Sixx(Mötley Crüe). 

Jej pseudonim Vanity (Próżność) nadal jej Prince, 'widząc w niej swoje 'kobiece odbicie'.  Na początku ten pseudonim miał
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być Vagina. Jej życie toczyło się wkoło 'seksu, narkotyków i rock 'n' rolla'. 

To życie sprawiło, ze stoczyła się w dol. Bóg jednak wyciągnął rękę do niej i się nawróciła, gdy przechodziła problemy ze
zdrowiem. Vanity umarła, a Denise stała się ewangelistka dla Jezusa. Swoje nawrócenie opisuje w książce pt:Blame it on
Vanity. 

Jej służba nazywała się  . W roku 2014 otworzyła konto na gofundme.com i tam dowiadujemy się, ze służyła Bogu od 23
lat. Założyła służbę o nazwie Pure Heart Ministries, i głosiła ewangelie w kościołach dookoła Stanów Zjednoczonych.
Denis przygotowywała się na nowe wydanie jej autobiografii. Tak miała wyglądać okładka:

Jej życie pokazuje, ze Jezus może wyrwać ludzi ze złudności świata Hollywood- za 'znanymi i pięknymi' często kryją się
osoby,  których życie  otoczone jest  upadkiem i  desperacja.  Ani sława,  ani  prochy,  ani  seks (w wywiadzie podała,  ze
uprawiała seks dosłownie ze wszystkim...) nie dały jej szczęścia. Zobaczyła własną dewolucje i uprzedmiotowienie. Gdy
znalazła się w dole- Jezus wyciągnął ja z tego. Krew Jego obmyła ja z grzechów. Jezus uczynił ja głosicielka Słowa. Z
narkomanki, seksualnej maniaczki stała się czysta kobieta dla Boga. Jej historia jest dowodem, ze Bóg sięga do rożnych
grup ludzi- od gangsterów po celebrytów. Jeśli pomógł Denise, czemu nie miałby pomoc i tobie? Wyciągnij dłonie w
kierunku nieba i zawołaj na imię Jezus. Zawołaj aby ci pomógł! Zawołaj aby wybaczył ci grzechy! Zaproś Go do twojego
serca! Módl się o chrzest w Duchu Świętym!

Amen!
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