Shelley Lubben
egykori pornószínésznő és prostituált
1968-ban születtem, Dél-Kaliforniában nőttem fel. Két testvérem van, én vagyok a legidősebb. Erős
akaratú, talpraesett gyerek voltam. 8 éves koromig a családunk egy jó gyülekezetbe járt, ahol
Istenről és Jézusról tanultam. Kislányként ismertem és nagyon szerettem Jézust.
Amikor 9 éves lettem, minden megváltozott. Elköltöztünk Glendorába, elhagytuk a régi
gyülekezetet és a barátokat, akiket ismertünk és szerettünk. Szüleim többé már nem jártak
templomba, a család tagjai elsodródtak Istentől és egymástól is. Úgy nőttem fel, hogy nem sok
kapcsolatom volt a szüleimmel, bár ők nem voltak rossz emberek. A családdal együtt töltött idő
azzal ment el, hogy ültünk a tévé előtt, amit nagyon szerettünk nézni. Még mindig emlékszem a
hetvenes, nyolcvanas években vetített sorozatok epizódjaira. Rengeteget tévéztem, ami rossz és
ártalmas hatást gyakorolt a gondolkodásomra. Édesanyám mondta mindig, hogy a tv a legjobb
babysitter.
Felcseperedve egészen más voltam, mint a többi gyerek. Nagyon kreatív voltam, egészen fiatalon
már verseket és novellákat írtam. Csalódást okozott, ha nem volt alkalmam közvetíteni másoknak a
kreatív energiámat. Hatévesen írtam, rendeztem, bemutattam és el is játszottam kisebb
színdarabokat az iskolában. Szüleim nem írattak be iskolán kívüli foglalkozásokra, így rengeteget
unatkoztam. Elsős tanítónőm látva kreativitásomat azt mondta édesanyámnak, hogy szívesen
megnézne engem 30-as éveimben. Hitte, hogy hollywoodi színésznő vagy gyártásvezető lesz
belőlem.
Különös voltam abból a szempontból is, hogy nagyon fiatalon kezdtem el maszturbálni és vonzódni
a szexualitáshoz. Amikor 9 éves lettem egy lány a tizenéves bátyjával szexuálisan zaklatott, attól
kezdve volt néhány szexuális élményem fiukkal és lányokkal is. A szex zavarossá vált számomra. A
szex egyszerre jelentette a „szerelmet”, mert jól esett, hogy valakinek kellek és figyel rám, és
egyszerre éreztem mocskosnak magam miatta. Csak később ismertem fel, hogy gyermekként
szexuálisan zaklattak.
Tizenévesen kerestem a szeretetet fiúknál és alkoholban. Tizenhat éves koromtól rendszeres
szexuális életet éltem. Szüleimmel állandóan hadban álltam. Édesanyám sokszor volt mérges rám,
édesapám túl elfoglalt volt ahhoz, hogy foglalkozzon velem. Ebben a nehéz időszakban egyszer
sem mondták nekem, hogy szeretnek. A szüleim nem voltak rossz emberek, de nem igazán
érdekelte őket a helyzetem. Lázadó, sértődött tinédzserré váltam, aki viselkedésével hívta fel
magára a figyelmet. De ahelyett, hogy figyeltek volna rám, a „családi béke” megteremtésén
fáradoztak. Így mindent rám hagytak, például engedték, hogy tizenöt évesen playboy-nyuszinak
öltözzek. Megengedték, hogy randira menjek olyan fiúkkal, akiket nem ismertek. Szintén 15
voltam, amikor elengedtek a gimnáziumi buliba egy tizennyolc éves sráccal, aki leitatott. A bulikba
járás életformámmá vált, éjszakai lokálokban lógtam és 16 évesen már drogoztam. Szüleim tudtak
az alkohol problémámról, de nem tudták, hogy mit kezdjenek velem. Megpróbáltunk eljárni
családgondozásra, de ez a kezdeményezés rövid életű volt. Elkezdtem keresni magamnak egy másik
családot kutatva a „szeretetet” sajnos rossz helyen rendszeres alkoholizálással és marijuana
fogyasztással. A szüleim sok szenvedésen mentek keresztül az életstílusom miatt. Mivel nem tudtak

velem mit kezdeni, 18 éves koromban el kellett hagynom a szülői házat.
A San Fernando-völgyben kötöttem ki ennivaló és pénz nélkül. Egy „kedves” férfi látta, hogy el
vagyok keseredve és sajnálatának adott hangot. Átölelt, vigasztalt és felajánlotta a segítségét.
Elmondta azonban, hogy ismer valakit, aki pénzt adna, ha lefeküdnék vele. Mert még sokk hatása
alatt voltam és tele voltam dühvel, mert kitettek otthonról, már semmi sem érdekelt, így elfogadtam
az ajánlatot. Eladtam magam 35 dollárért, ezzel elkezdődött számomra a prostituáltak élete.
Egy madame megismertetett a prostitúció „elbűvölő” oldalával. Az üzlet minden trükkjére
megtanított, többek között megmutatta, hogyan kell a férfiakat manipulálni. Az elején izgalmas volt,
mert a férfiak pénzt és ékszereket adtak, de hamar kiderült, hogy ez egy rabszolga élet.
Megundorodtam attól, hogy bizarr szexben vegyek részt idegenekkel. Voltak ügyfelek, akik
szándékosan el akarták szakítani a kondomot vagy üldöztek, követtek. Egy fickó megpróbált
megölni, el akart ütni a teherautójával. Egy másik férfi fegyvert vett elő, ha nem voltam hajlandó
teljesíteni a kérését. A férfiak különböző követelésekkel álltak elő, én pedig állandóan hazudtam,
hogy megmeneküljek ezekből a félelmetes helyzetekből. Profi hazudozóvá váltam, és szó szerint
mindenből ki tudtam magam vágni hazugsággal. Hazugsággal magyaráztam ki magam több esetben
rendőri igazoltatás alkalmával (ittas vezetés miatt) vagy életveszélyes helyzetekben. Ez a szex ipar
valósága, és a sztriptíz-táncosnők, prostituáltak és pornószínésznők túlélő eszköze.
A pornó ipar életstílusa egyre elviselhetetlenebb lett számomra, úgy éreztem, hogy sehova sem
fordulhatok segítségért. Jézus meg akarta ragadni a szívemet, de nem vettem róla tudomást. Azt
gondoltam, hogy Isten nem törődik már velem, így nekem kell gondoskodnom magamról, hogy
túléljem.
Nyolc évig voltam Dél-Kaliforniában a prostitúció és sztriptíz tánc ördögi körében. Három
alkalommal lettem terhes különböző férfiaktól, ez a tény teljesen padlóra tett. Minden alkalommal
kérdések milliói fogalmazódtak meg bennem. Hogyan hagyhattam? Hogy fogok gondoskodni a
kicsiről? Menjek el abortuszra? Hová forduljak? Az első két terhességnél nem is tudtam, hogy ki a
születendő gyermek apja. Eszembe jutott Jézus és kértem: „Kérlek, segíts rajtam!”. Isten
megvigasztalt és tudtam, hogy nem vetetem el a magzatot. Két terhességemből vetélés lett, de a
harmadik megmaradt és megszületett első lányom, Tiffany. Ő félig ázsiai származású és nagyon
szép. Szerettem volna csak a sztriptíz táncból megélni, de a prostitúciónak nehéz volt ellenállni,
főleg egyedülálló anyaként.
Néhány év múlva alkohol- és drogfüggő lettem. Tiffany úgy nőtt fel mint egy szomorú kislány,
akiről nem vesznek tudomást, akinek ártatlan gyermeki személye gyakran sérült. Amikor idősebb
lett és fel tudta fogni, hogy idegen férfiak „látogatnak meg”, nagyon mérges lett rám. Gyakran
bezártam a fürdőszobába, amíg én a vendéget „szórakoztattam”. Azt is látta, hogyan kerültem
„különös” kapcsolatba nőkkel. Nem igazából értette, ami körülötte zajlik, de arra volt ítélve, hogy
egy züllött és vad nővel éljen együtt. Annyira gonosz anya voltam, hogy Tiffanynak csipogót adtam
és a parkba küldtem, miközben én űztem az ipart. Ekkor még csak négy éves volt.
Kezdtem totális csődnek látni az életemet. Elvesztettem az önértékelésemet és gyűlöltem magamat,
mert gyalázatos anya voltam. Elfáradtam a túlélésért folyó küzdelemben. Soha nem lehetett
nyugtom ettől az életstílustól. Egyes kliensek hazáig követtek, kiszúrták az autóm gumiját, a nap
minden órájában hívogattak, éjszaka közepén részegen jöttek át hozzám, volt, aki megpróbált

megölni. Hogy túléljem, mindig volt nálam egy üveg Jack Daniels. Olykor beültem az üveggel egy
sarokba és részegen kiabáltam Jézushoz: „Kérlek, segíts rajtam!” De úgy tűnt, mintha nem lett
volna ott. De azért mindig éreztem valami különös „védelmet” magam körül.
Fájdalmas életutam előrehaladtával részese lettem a szexfilm iparnak. Így juthattam könnyen
pénzhez, biztonságosabbnak és legálisabbnak tűnt a prostitúciónál. Sok prostituáltat
megerőszakoltak vagy börtönbe kerültek, nem akartam, hogy velem is ez történjen. Ebben az
időben masszív alkoholista és drogos voltam, képtelen arra, hogy racionális döntést hozzak.
Az első pornófilmem forgatásakor valami nagyon „sötét” borított el. Szinte hallottam, hogy a
gonosz ezt mondja: „Shelley, híressé teszlek és AKKOR mindenki szeretni fog.” Egy
megmagyarázhatatlan erő képessé tett arra, hogy a legjobbat nyújtsam. Mindez csak azért történt,
hogy magasról jó nagyot zuhanjak és teljesen összetörjek a szégyen és a degradálódás miatt.
Szerettem, ha mások rám figyelnek, de ugyanakkor gyűlöltem is magamat. Szerettem hallani,
amikor dicsértek, de utáltam a brutális szexet. Egyre keményebb szexfilmeket forgattunk, ezért
egyre több drogot és alkoholt fogyasztottam, hogy kibírjam. Szerettem volna valamit bebizonyítani
a világnak és azoknak, akik bántottak engem, és amikor a pornóipar tárt karokkal fogadott az ő
„családjába”, elfogadásra találtam. Csakhogy ennek a családi „tagságnak” nagy volt az ára – az
életem. Eladtam azt, ami még maradt belőlem, a szívemet, a gondolkodásomat és a nőiességemet. A
személyességemet és női mivoltomat feláldoztam a pornó oltárán.
Kockára tettem az egészségemet, mert bármikor megfertőződhettem volna AIDS-szel, ahogy ez sok
pornósztárral megtörtént. Őrült és életveszélyes orosz rulettet játszottam az életemmel. Az ipar nem
követelte meg a kondom használatát, így állandó veszélyben voltunk és vannak a pornósztárok mid
a mai napig, hogy elkapjuk a HIV-fertőzést, vagy más szexuális úton terjedő betegséget. 2004
májusában az AIM (Adult Industry Medical Health Care Foundation) – a pornósztárok védelmében
létrehozott egészségügyi alapítvány – nyilvánosságra hozta, hogy az általuk szervezett havi AIDS
szűrésen öten pozitív teszteredményt produkáltak. Isten megőrzött engem a HIV-fertőzértől, de
elkaptam egy nem gyógyítható, szexuális úton terjedő genitális herpeszt. Véget akartam vetni az
életemnek. Amikor elkaptam, nem tudtam senkihez fordulni, aki a betegség kezelésében segíthetett
volna. Az AIM azt állítja, hogy működésük óta sikerült csökkenteni a HIV-fertőzések számát. De az
igazság az, hogy a pornósztárok kockáztatják az életüket és terjesztik a betegséget. A Court TV
egyik műsorában Sharon Mitchel, az AIM alapítója, egykori pornószínésznő elmondta: „A
pornósztárok 7%-a HIV, 12-28%-a egyéb nemi úton terjedő betegségben szenved. A nemi szervi
herpeszesek száma eléri a 66%-ot. A herpeszt acyclovirral kezelik, ami megakadályozza a betegség
elterjedését. A chlamydia, a kankó a hepatitisszel együtt a dildó által megfertőzi a sima felületeket
is, a kezet és mindent. Bocsánat a kifejezésért, de olykor a fenekünkig mindenünk tele volt
chlamydiával.” Az egész beszélgetés az alábbi linken angolul elérhető:
http://www.courttv.com/talk/chat_transcripts/2001/0723mitchell.html
Nincs annál borzasztóbb, mint ha valakinek az orvosi vizsgálaton pozitív tesztje lesz egy nem
gyógyítható szexuális úton terjedő betegség miatt. Véget akartam vetni az életemnek.
Gyógyszereket vettem, felvágtam az ereimet, bármit tehettem, de nem tudtam véget vetni az
életemnek. A fájdalom eluralkodott rajtam, iszonyú hangulat-ingadozásaim voltak. Egyik
pillanatban úgy mászkáltam, mint egy zombi, a másik pillanatban dühkitörésem volt, üvöltöttem és
törtem-zúztam. Mérges voltam Istenre, gyűlöltem magamat és a szüleimet. Alkohollal és
kábítószerrel enyhítettem fájdalmamat. Jézushoz kiáltottam segítségért, megpróbáltam leszokni, de

egy hétnél tovább nem sikerült, újra belekerültem az ördögi körbe. Elvesztettem minden
reményemet és utáltam az életemet. Reménytelen voltam és nem volt értelme az életemnek. Miután
herpeszes lettem, abbahagytam a pornófilmek forgatását, de visszamentem prostituáltnak, hogy
valamiből meg tudjak élni.
94-ben találkoztam egy férfivel, akit Garrett-nek hívtak. 22 éves volt és hozzám képest ártatlan.
Mondtam neki, hogy pénzt kérek érte, ha randira hív. Úgy tett, mintha a „szolgálataimat” egy
legénybúcsún szeretné igénybe venni, így odaadtam neki a névjegyemet. Gyakran hívott, hogy
járjunk együtt, de mindig nemet mondtam. Nem voltam képes normális kapcsolat kialakítására,
mert a szívem teljesen sötét volt és hideg minden férfivel szemben. Később, hála az Istennek,
megváltoztattam a hozzáállásomat és el kezdtünk együtt járni. Barátok lettünk. A vele letöltött idő
alatt az én megtört és sötét szívem újra elkezdett érezni. Fizikai fájdalmat éreztem, amikor Garrett
megpróbált közeledni hozzám.
Megpróbáltam távolságot tartani a kapcsolatunkban, bár nagyon nehéz volt, mert Garrett mellett
újra kislánynak éreztem magam. Átjött hozzám és metamfetamint szedtünk, hogy jól érezzük
magunkat, dámáztunk és kártyáztunk. Olyanok voltunk, mint két gyerek, akik jól szórakoznak
egymással. Kislánykorom óta nem éreztem magam ilyen jól. Garrettel mindenféléről tudtunk
beszélgettünk, egy napon mindketten Jézusról kezdtünk el beszélni. Mindketten úgy nőttünk fel
mint Jézust szerető gyerekek. Garrett keresztyén családban nevelkedett és keresztyén iskolába járt.
Két ember számára, akik egy bárban találkoztak először, különös „egybeesés”. Elmondtam neki a
traumáimat, amiken keresztül kellet mennem, ő pedig mellém állt. Tudta, hogy pornósztár és
prostituált voltam és nagyon sajnált. Azt mondta, hogy meg akar menteni. Soha nem találkoztam
olyan férfival, mint Garrett. Látott bennem valamit, amit senki más nem látott. Egy prostituált
barátja lett, mint Jézus. Tudtuk, hogy Isten munkálkodik az életünkben, visszatértünk Jézushoz és
1995. február 14-én összeházasodtunk.
Új életünk totális katasztrófaként indult. Garrett elvesztette az állását, mert kábítószer hatása alatt
ment a munkahelyére. Segélyen éltünk. Minden elromlott és nagy volt a kísértés, hogy visszatérjek
régi életstílusomhoz. De Istennek jobb terve volt. Garrett bevonult a katonasághoz.
A kiképzés után Garrett új emberként tért vissza, megszabadult a kábítószer függőségből.
Washington államba, a Fort Lewis katonai bázisra helyezték. Terhes lettem és 97-ben megszültem
Teresa nevű lányunkat. A terhesség alatt nem ittam, de utána újra az alkohol után nyúltam.
Akárhányszor csak a kezembe vettem az újszülöttet, eszembe jutott, mennyire kitaszítottnak
éreztem magam a szüleim részéről és eszembe jutottak azok a nők és férfiak, akik rosszul bántak
velem. Isten megengedte, hogy mély fájdalmat érezzek, hogy meg tudjon gyógyítani, de én nem
tudtam kezelni a fájdalmat. Ismét az alkoholba kapaszkodtam. A fájdalom egyre nagyobb lett, ezért
elmentem a hadsereg egészségügyi központjába, ahol megállapították, hogy mániákus depresszióm
(bipoláris zavar), impulzus-kontroll zavarom, alkoholfüggőségem, depresszív zavarom és
poszttraumás stressz zavarom van. Felírtak nekem zoloftot, altatókat, lítiumot és tanácsadásra
kellett járnom. Haragkezelési (anger management) videókat kellett megnéznem, amelyek még
haragosabbá tettek. Részt vettem a hadsereg elvonó kúráján, de még mindig ittam. Az orvosok korai
nyakrákot diagnosztizáltak nálam, amit meg kellett műteni. A múltam következményei utolértek.
Fel akartam adni. Semmi sem sikerült. De Istennek jobb terve volt.

Isten Garrettet egy nagyszerű gyülekezetbe vezette Tacomában, Washington államban, melynek
Champions Center (Bajnokok Központja) volt a neve. Itt tanultuk meg, hogyan ad Isten győzelmet.
Ez a gyülekezet Isten szavának bölcsességével építi az embereket, hogy bajnokok legyenek a saját
életükben. Megtanultam, hogyan küzdhetem le az életemben a nehézségeket, MINDENT, mert
ISTENNÉL MINDEN LEHETSÉGES. Istennel bűneim teljes és valóságos megbocsátásában volt
részem, és esélyt kaptam arra, hogy újjá legyek, bár még messze nem lettem tökéletes. Megnyugvás
volt ez számomra. Megtanultam, hogy Isten engem feltétel nélkül szeret a múltamra való tekintet
nélkül, és terve van a jövőmmel. Istennek terve van számomra? Olyan volt, mintha valaki
világosságot sugározott volna rám.
1999. novemberében megszültem Abigail nevű lányunkat, és bár a terhesség egy részében ittam,
Isten mégis megvédte az ő életét. Miután megszületett, Isten VÉGRE válaszolt az imádságaimra és
megszabadított az alkoholizmusból. 2000. április 9-ével kezdődött a józan életem, különös időszak
volt ez számomra. Éheztem arra, hogy Istent jobban megismerjem és egyre többet tudjak arról, mit
jelent „normális” nőnek lenni. Elkezdtem könyveket olvasni arról, hogyan válhatok jó anyává és
feleséggé, hogyan kell főzni és háztartást vezetni. Megfigyeltem, hogy más asszonyok, hogyan
mosnak, mit vesznek magukra, hogyan beszéltek férjükkel és gyermekükkel. Évekig folyamatosan
csak hallgatóztam. Szívesen időztem az élelmiszerboltok húsosztályán, ahol az asszonyok arról
beszéltek például, hogyan készítik el párolt marhasültet, utána pedig rohantam haza, hogy
kipróbáljam. Azért jártam élelmiszerboltba, hogy tanuljak. Szó szerint több, mint száz mentorom
van, akik nem tudják, mennyit segítettek nekem. A rajtvonaltól kellet újra elindulnom, meg kellett
tanulnom, hogyan élnek az emberek normális életet egy normális társadalomban. Nagyszerű
emberek vettek körül, akiktől sokat tanultam.
Isten szerint igyekeztem tenni mindent, igazi örömben volt részem 13 év óta először. Isten
segítségével web-designet tanultam, átélhettem az eredményesség érzését és hasznosíthattam
kreativitásomat. Tulajdonosa és működtetője voltam négy évig a saját web-design cégemnek.
Beiratkoztam egyetemre és nemsokára elvégzem a teológiai alapképzést.
Mivel úgy döntöttem, hogy teljes szívemből Őt követem, megáldott mindent, amihez csak nyúltam,
ahogyan megígérte:
Jn 13:17 „Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekedtek.”
Az első napon megtörten és megalázva léptem be a Champions Centerbe, nyolc évvel később
gyógyultan, életet igenlően léptem ki. Isten teljesen megszabadított a kábítószertől,
alkoholfüggőségtől, fájdalmas emlékektől, mentális betegségeimtől, szexuális függőségemtől,
szexuális traumámtól, a múlt miatt érzett szégyentől és bűntudattól. Isten kihozott engem a régi
életemből és új életet adott nekem, és bár kezdetben még nem ismertem fel, de kezemet és a
sorsomat az Ő kezébe helyeztem. Ez volt életem legjobb választása.
Isten helyreállított női mivoltomban, meggyógyította a szexuális életemet, ami a legnagyobb csoda.
A prostitúció és a pornófilmek forgatása után képtelen voltam a normális szexualitásra. Az a tény,
hogy egészséges szexuális kapcsolatom van, igazán nagy csoda. Isten meggyógyított a
gyógyíthatatlan nemi szervi herpesztől is. 1996-ban része voltam egy különleges katonai
tanulmánynak, amely a herpeszes terhes nőket vizsgáltak, de a teszt után hazaküldtek, mert nem
találták a vírust a véremben. A teszt negatív lett. Az orvosok meg tudták műteni a nyaki rákomat,

így a rákból is meggyógyultam. Ő JHWH-Rophe, az Isten, aki meggyógyít.
Csodálatos módon gyógyította meg a házasságunkat. Garrettel csodálatos, szerető kapcsolatban
vagyunk egymással. Olvasd el HIHETETLEN történetünket angolul itt.
Isten nagy csodákat tett a családomban is. Garrettnek jó állása van, így én otthon vagyok és anyjuk
lehetek a gyermekeimnek, el tudom érni szolgálatommal a pornósztárokat és pornófüggőket. A
három bajnok lányunk Jézus Krisztus ismeretében és keresztyén iskolában növekednek. Legidősebb
lányom, Tiffany már 18 éves, megbocsátott nekem és elfogadott édesanyjának. Sok mindenen
keresztülment élete során, amit megoszt másokkal, hogy inspirálja és bátorítsa őket. Olyan hálás
vagyok azért, hogy nem az abortuszt választottam, mert Tiffany csodálatos és nagyszerű fiatal hölgy
sok adománnyal. Tehetséges zenész, több hangszeren is játszik. Tiffany elhívást kapott Istentől
myspace oldalán próbálja elérni a megsebzett tinédzsereket. Az a vágy, hogy tanácsadói diplomát
szerezzen, hogy a tapasztalatai és tanulmányai alapján segíteni tudjon a rászoruló fiatalokon.
Ahogyan ti is látjátok, az Atya Isten csodálatosan munkálkodott az én életemben az utóbbi tizenkét
évben. Nyolc évbe telt mire helyreállt az életem. Választanom kellet, és én úgy döntöttem, hogy
Istennek hiszem el, amit rólam mond, nem a gonosznak és nem is saját magamnak. Isten igazán
Atyám lett, aki megtanított szeretni, megbocsátani, a múltam helyett rá figyelni. Azt is
megtanultam, hogyan éljek sikeres életet, az Ő akaratát követve mindenben. Amit igéjén keresztül
üzent, azzal mindig megelégedtem. Jézus Krisztus által egy teljes új teremtés lettem, egy bajnok az
életért.
Isten most elküld engem, hogy hirdessem a világnak az Ő csodálatos szeretetét. A saját képére
alkotott minket, így nagyon szeret és elfogad. Elküldte a Fiát, hogy megszabadítson a drogtól,
alkoholizmusból, szexuális függőségből az elutasítottságból és a Sátán minden hazugságából.
Szeretném megmutatni a világnak, hogy IGEN, Isten egy pornósztárból és prostituáltból az Ő
bajnokává tett. Isten a legjobb Atya, aki minden gyermekének azt kívánja, hogy megtalálja a Hozzá
vezető utat, mert meg akarja gyógyítani és az Ő bajnokává akarja tenni. De ezt a döntést Neked kell
meghoznod.
Szeretném mindenkivel tudatni, hogy amit Isten velem tett, azt veled is képes megtenni. Megteszi,
mert szeret téged és egyszülött Fiát küldte, hogy új életet adhasson neked. Csak Jézushoz kell
jönnöd és tanítványává lenned.
Mt 11:28-30 “Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd
vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én
terhem könnyű.”
Szeretnél megnyugvást a lelkednek? Én szerettem volna. Beteg és fáradt voltam, az élet megterhelt.
Elfárasztott a túlélésért folytatott küzdelmem. Békességre vágytam, igazi szeretetet kerestem, de a
világ nem tudta nekem megadni. Kerestem a szeretetet férfiaknál, anyagi dolgokban, hírnévben és
gazdagságban, kábítószerben és alkoholban, és mégis ÜRES maradtam. Minden vágyam az volt,
hogy normális életet élhessek. És felfedeztem az igazságot:

Jn 10:10 Jézus mondja: „én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.”
VÉGRE megtaláltam azt az életet, amit mindig is akartam.
Miért ne bíznál te is Istenben és az Ő Fiában, Jézusban, akinél valóban megtapasztalod, mit jelent
bőségben élni? Talán nem azonnal éled át, de ígérhetem, hogy meg fog történni veled is. Tudom,
mert velem is megtörtént. Élő bizonyítéka vagyok Isten létezésének, annak, hogy téged is szeret,
bármit is tettél a múltban, terve van veled és értelmet ad az életednek. Ha ide kattintasz, akkor
angolul találsz anyagot Istenről és az Ő irántad érzett határtalan szeretetéről.
Barátod és személyes bátorítód,
Shelley
Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik eszközök voltak a felépülésemben:


Kevin és Sheila Gerald lelkipásztoroknak (www.championscenter.com), mert
megtanítottatok arra a bölcsességre, amivel győztes lehetek az életben. Tanításaikat az alábbi
linken találod: www.kgcmedia.com



Patricia és Argis Hulseynak, mert hittetek bennem, bátorítottatok, és lehetőséget
biztosítottatok, hogy a börtönben szolgáljak. Ők tényleg a legjobb „lelki” szülők, akiket
kaphattam.



Nuggie Lubbennek, mert csodálatos anyós vagy. Megtanított, hogyan lehetek jó anya és
mindenre a mosástól, vasalástól kezdve a kert rendbe hozásáig. Köszönöm mama!



Szüleimnek, mert szerettek és megengedték, hogy a „mi” történetünket megoszthassam a
világgal. Köszönöm, hogy megbocsátottatok és lányotokként új esélyt kaphattam. Szeretlek
anya, apa!



Chrisnek, a testvéremnek, mert megbocsátottál és engedted, hogy a nővéred legyek, amit
mindig is szerettem volna. Csodálatos szíved és szép lelked van. Várom, hogy együtt
dolgozzunk Isten országáért.



Staceynek, a húgomnak, mert akkor is imádkoztál értem, amikor nem érdemeltem meg.
Tudom, nem volt könnyű. Szeretlek! Imádkozom azért, hogy Isten helyre állítsa a
kapcsolatunkat az Ő akarata szerint.



Nonnienak, olasz nagymamámnak, mert úgy hitt bennem, ahogyan senki más. Aranyat látott
bennem, holott az még mélyen el volt rejtve. Kisgyermekként azt mondta nekem, hogy
mindenre képes vagyok, amit csak a fejembe veszek. Már nem tudja meg, hányszor mentette
meg az életemet. Ő igazi bajnok!



Tiffanynak, a lányomnak, mert megbocsátott és megengedte, hogy igaz anyává váljak.
Köszönöm, hogy szerethetlek és életed része lehetek. Köszönöm, hogy megmutattad Jézus
szeretetét, amikor még senki nem állt mellettem. Köszönet, mert nem engedted, hogy a múlt
visszavessen téged, ehelyett bajnokként küzdöttél. Büszke vagyok rá, hogy olyanná váltál,
amilyen vagy.



Külön köszönet a Garretnek, a férjemnek, mert Hóseás, Jézus és Ábrahám voltál
számomra. Törődtél eleget egy prostituálttal, hogy megbecsült asszonnyá váljon. Hitted,
hogy Isten képes lehetetlen helyzeteket is megváltoztatni. Alázatos, kedves, hosszútűrő és
gyengéd voltál egy összetört életű asszonnyal, akinek a gyógyuláshoz szüksége volt szerető
és biztonságos környezetre. Te vagy a bajnokok bajnoka. Imádkozom azért, hogy olyan
asszonnyá váljak, akiről mindig is álmodtál.

