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Σε Εμπιστεύομαι Κύριε 
Από την Yvette Phelps 
  

 
Στη μέση της νύχτας έστρεψα το βλέμμα μου στο παράθυρο και το μόνο 
που μπορούσα να πω ήταν: "Σε εμπιστεύομαι, Σε εμπιστεύομαι, Κύριε!" 
Παγωμένη στεκόμουν εκεί παρακολουθώντας τις έντονες ενέργειες των 
ανδρών έξω από την πόρτα μου. Μόλις λίγα λεπτά πριν, ξύπνησα από ένα 
πυροβολισμό τόσο δυνατό που με συντάραξε μέχρι το κόκκαλο. Κάποιος 
είχε πυροβοληθεί - ίσως ένας κλέφτης. Ήμουν μόνη στο σπίτι μας. Ο 
φύλακας που υπήρχε δεν ξύπνησε ποτέ και δεν είχα άνθρωπο να με 
προστατεύσει. 
   

Βιαστηκά έβγαλα το τηλέφωνό μου και έστειλα ένα μήνυμα στο σύζυγό μου, ο οποίος 
βρισκόταν δώδεκα ώρες μακριά. Ήταν 2:00 το πρωί και κοιμόταν. Έστειλα κι ένα άλλο μήνυμα 
στο γιο μου που βρισκόταν στις ΗΠΑ στο Συνέδριο Νέων της Β. Αμερικής. Μου απάντησε με 
μια προσευχή. Πήγα στο παράθυρο και πάλι, η αναταραχή συνεχιζόταν ήταν σαν να μην 
τέλειωνε ποτέ "Σε εμπιστεύομαι, Κύριε!" 
  
Πρέπει να ομολογήσω ότι η ζωή που έζησα στη Νιγηρία με έχει διδάξει πολλά πράγματα αλλά 
ένα είναι σίγουρο, ότι μπορώ να εμπιστευτώ την καρδιά Του! Ο Θεός με ξέρει. Γνωρίζει τις 
συνθήκες που ζω. Η Γραφή μας διαφωτίζει λέγοντας ότι ακόμα και όταν ο Δαυίδ ήταν σε 
κίνδυνο και βρισκόταν αιχμάλωτος, είπε στον Κύριο: " Καθ᾿ ἥν ἡμέραν φοβηθῶ, ἐπὶ σὲ θέλω 
ἐλπίζει" (Ψαλμός νς/56:3). 
 
Ο Κύριος μου έδωσε έναν ύμνο. Η μικρή επωδός του πηγαίνει έτσι: 
 
Είσαι ο Θεός των λόφων και των κοιλάδων 
Είσαι εκεί όταν είμαι εκεί 
Είσαι εκεί όταν η χαρά με πλυμμηρίζει 
Είσαι εκεί όταν πέφτει η σκιά 
Είσαι εκεί όταν ο πόνος με συγκλονίζει 

 

 

 



Είσαι εκεί να μου δώσεις χαρά 
 
Ανεξάρτητα από το τι περνάτε, ο Κύριος επιθυμεί να τον εμπιστευθείτε με όλη σας την καρδιά. 
Με τη σειρά του, ο Κύριος θα έλθει κοντά σας. " Ὁ Κύριος εἶναι ἀγαθός, ὀχύρωμα ἐν ἡμέρᾳ 
θλίψεως, καὶ γνωρίζει τοὺς ἐλπίζοντας ἐπ᾿ αὐτόν" (Ναούμ α/1:7). Μπορείτε να προσεύχεστε 
στο Θεό να σας προσεγγίσει και ίσως να μην γνωρίζετε ακριβώς πώς να το κάνετε. Κάνοντας 
αυτό το βήμα, ζητώντας Του να σας βοηθήσει να Τον εμπιστευτείτε, θα σας προσελκύσει πιο 
κοντά. 
  
Πολλές φορές, όταν τα πράγματα πήγαιναν πολύ άσχημα, αισθανόμασταν πως πάνω μας 
αιωρούνταν ένα κάλυμμα προσευχής. Έφερνε ειρήνη στη μέση της καταιγίδας. Ο σύζυγός μου 
και εγώ το νιώθαμε και γνωρίζαμε ότι ήταν ο Θεός που ζητούσε από τους αγίους στις ΗΠΑ ή 
σε κάποιο άλλος μέρος του κόσμου να προσεύχηθούν για την κατάστασή μας. Κυρίες μου, ο 
Θεός είναι απολύτως εκεί! Ακριβώς όπως ο γνωστός ύμνος "Way Maker" λέει: "Ακόμα και όταν 
δεν Τον βλέπεις να εργάζεται, ακόμα και όταν δεν Τον νιώθεις, Εκείνος εργάζεται - Ποτέ δεν 
σταματάει - Δεν σταματά ποτέ να εργάζεται". 
  
ΜΠΟΡΟΥΜΕ να Τον εμπιστευτούμε! 
 
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και της νύχτας ο πυροβολισμός που συνέβη τόσο κοντά στο 
παράθυρο της κρεβατοκάμαράς μου, ο Θεός με κράτησε. Έφερε μια αναμφισβήτητη ειρήνη 
που περιέβαλλε το δωμάτιο μου. Λοιπόν, θα τον εμπιστευθώ - θα το κάνω! 
  
  
Σημείωση: Η Yvette Phelps και ο σύζυγός της, Steve, μετρούν τριαντα τρία χρόνια γάμου και έχουν υπηρετήσει σε 
αποστολές από το 2011. Είναι σήμερα ιεραπόστολοι στη Νιγηρία. Έχουν τρεις υπέροχους γιους, τρεις όμορφες κόρες 
και δύο γλυκά εγγόνια. 
  

  

Εμπιστεύομαι την Καρδιά Του 
Από την Darla Sherry 
  

" Δίδαξον τὸ παιδίον ἐν ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ· καὶ δὲν θέλει ἀπομακρυνθῆ 
ἀπ᾿ αὐτῆς οὐδὲ ὅταν γηράσῃ." (Παροιμίες κβ/22:6). 
  
Πόσες φορές ως παιδί άκουγα τη μαμά μου να λέει αυτό το εδάφιο! Στο 
σπίτι μας, αναφερόταν τόσο συχνά που όλοι το γνώριζαν απ’ έξω. Φυσικά, 
εκείνη την εποχή, δεν είχα καμία πραγματική ιδέα για τη βαρύτητα αυτού 
του εδαφίου και πόσο ελαφρύτερο θα ήταν το φορτίο ως γονιού όταν θα το 
είχα μέσα μου. Τώρα μετά από είκοσι χρόνια, ως μητέρα σε δύο νεαρά 

αγόρια, είμαι για πάντα ευγνώμων για τα λόγια που μίλησαν μέσα μου. 
 
Το να είναι κανείς γονιός είναι μια από τις πιο δύσκολες εργασίες στον κόσμο. Συχνά ως 
μητέρες, αισθανόμαστε ασήμαντες ή αναρωτιόμαστε αν κάνουμε το "σωστό". Όταν 
προκύπτουν ζητήματα με τα παιδιά μας και τα φέρνουμε μπροστά στον Θεό με προσευχή, ο 
Θεός με τον γλυκό και τέλειο τρόπο Του θα μας δώσει ένα κλειδί για αυτό το συγκεκριμένο 
ζήτημα. Η δοκιμασία έρχεται και όταν τελειώσουμε με την προσευχή αρχίζουμε να 
εφαρμόζουμε την κατεύθυνση που μας έδειξε ο Θεός στην προσευχή. Τι συμβαίνει όταν δεν 
υπάρχει γρήγορη ή ορατή αλλαγή; Είναι εκείνες τις στιγμές που πρέπει να εμπιστευόμαστε την 
καρδιά του Θεού και να γνωρίζουμε ότι αυτό που έχει πει, θα το κάνει. Υπάρχουν φορές που 

  

 



πρέπει να κάνουμε τη σάρκα μας να υποταχθεί στο Πνεύμα και να κάνει όπως λέει τόσο 
όμορφα στους Φιλιππησίους δ/4:6-7. 
  
"Μή μεριμνᾶτε περὶ μηδενός, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ πράγματι ἄς γνωρίζωνται τὰ ζητήματά σας πρὸς 
τὸν Θεὸν μετ᾿ εὐχαριστίας διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς δεήσεως. Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ 
ὑπερέχουσα πάντα νοῦν θέλει διαφυλάξει τὰς καρδίας σας καὶ τὰ διανοήματά σας διὰ τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ." 
 
Ο Θεός μας έχει δώσει υποσχέσεις, ίσως και προφητικές, σχετικά με τα παιδιά μας. Αλλά εμείς 
ως μητέρες πρέπει να μεσιτεύουμε για λογαριασμό τους και να ανοίγουμε έναν δρόμο στο 
Πνεύμα για να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις του Θεού. Όλο αυτό το διάστημα, πρέπει να 
εμπιστευόμαστε και να πιστεύουμε στο Λόγο του Κυρίου. Στο Β΄ Σαμουήλ κβ/22:31 λέει: “Τοῦ 
Θεοῦ, ἡ ὁδὸς αὐτοῦ εἶναι ἄμωμος, ὁ λόγος τοῦ Κυρίου εἶναι δεδοκιμασμένος· εἶναι ἀσπὶς 
πάντων τῶν ἐλπιζόντων ἐπ᾿ αὐτόν.” 
 
Μπορούμε να εμπιστευτούμε την καρδιά του Θεού όταν πρόκειται για τα παιδιά μας. Στο κάτω 
κάτω είναι Αυτός που τα δημιούργησε! 
 
  
" Ἔλπιζε ἐπὶ Κύριον ἐξ ὅλης σου τῆς καρδίας, καὶ μή ἐπιστηρίζεσαι εἰς τὴν σύνεσίν σου· ἐν 
πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου αὐτὸν γνώριζε, καὶ αὐτὸς θέλει διευθύνει τὰ διαβήματά σου." (Παροιμίες 
γ/3:5-6). 
  
  
Σημείωση: Η Darla Sherry και ο σύζυγός της, Jonathan Sherry, υπηρετούν ως εκπρόσωποι σε πολλές χώρες της 
Μέσης Ανατολής. Έχουν δύο υπέροχα παιδιά. Η Ντάρλα είναι Συντονίστρια Προσευχής για τη Μέση Ανατολή και 
Διεθνής Συντονίστρια Προσευχής για τον Μουσουλμανικό κόσμο. Είναι διάκονος της UPCI. 
  

  

Εμπιστοσύνη στην Αναταραχή 
Από την Suzi Toadvine 
 

 
Πρόσφατα έμεινα μόνη μητέρα με δύο παιδιά και αντιμετώπισα ένα 
πραγματικό δίλημμα. Μέσα σε τρεις εβδομάδες, έπρεπε να εγκαταλείψω 
το σπίτι που κατοικούσαμε εγω και τα παιδιά μου. Τις τελευταίες 
εβδομάδες, έψαχνα ξέφρενα για ένα σπίτι και δεν βρήκα τίποτα 
κατάλληλο ή πουθενά κοντά στην εκκλησία μας. Οι άνθρωποι άρχισαν 
να αναρωτιούνται για μένα και αυτό απλώς αύξησε την ανησυχία μου. 
Δεν είχα ιδέα τι θα έκανα. 
 

Αφού κοίταξα πάνω από είκοσι σπίτια, ήρθε στο μυαλό μου ένα εδάφιο. Φιλιππησίους δ/4:6 :  
" Μή μεριμνᾶτε περὶ μηδενός, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ πράγματι ἄς γνωρίζωνται τὰ ζητήματά σας πρὸς 
τὸν Θεὸν μετ᾿ εὐχαριστίας διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς δεήσεως." 
  
Κάθισα τα παιδιά μου κάτω και έδωσα στο καθένα χαρτί και στυλό. Τους είπα να γράψουν όλα 
όσα θα ήθελαν να έχουν στο νέο μας σπίτι. Έκανα το ίδιο κι εγώ. Αφού ολοκληρώσαμε τις 
λίστες μας, προσευχθήκαμε πάνω τους και παρουσίασαμε τις ανάγκες μας (ακόμη και τις 
επιθυμίες μας) στον Θεό. Ήμουν ανήσυχη ότι θα μπορούσαμε ποτέ να βρούμε ένα σπίτι, 
ακόμη και κοντά στην ικανοποίηση των επιθυμιών που υπήρχαν σε αυτόν τον κατάλογο, αλλά 

 

 



δεν είχα εκφράσει τις σκέψεις μου. Κάθε παιδί ήθελε ένα δωμάτιο μια ντουλάπα και δικό του 
μπάνιο. Ήθελα ένα δωμάτιο επισκεπτών, ένα οικογενειακό δωμάτιο, μια μπανιέρα, μια 
ντουλάπα, ένα ντουλάπι, τα ράφια στην κουζίνα μου και οροφή. Ήταν μια αρκετά λεπτομερής 
λίστα. 
 
Το επόμενο βράδυ, τα παιδιά μου και εγώ είχαμε ένα ακόμη ραντεβού για να δούμε μερικά 
σπίτια. Πήγαμε στα πρώτα σπίτια και ένιωσα την τυπική απογοήτευση. Αλλά μέσα από όλα 
αυτά, είχα μια ελπίδα. Γιατί ακριβώς δεν ήξερα αλλά είχα εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα 
προμήθευε - και εγκαίρως. 
 
Τελικά, τραβήξαμε μέχρι το τελευταίο σπίτι της βραδιάς. Δεν μου άρεσε πολύ το σπίτι απ’ έξω, 
και το εξέφρασα στον κτηματομεσίτη. Μου είπε αμέσως ότι το σπίτι ήταν ολοκαίνουργιο και το 
έχτισε σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές μιας άλλης οικογένειας. Και επειδή δεν ήταν 
δυνατή η πώληση του σπιτιού που ήδη είχαν, δεν μπορούσαν πλέον να προχωρήσουν σε 
αυτήν την αγορά. Πρότεινε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά. Όταν πέρασα την πόρτα ένιωσα 
ειρήνη. Τα παιδιά μου το ένιωσαν και εγώ το ίδιο. Ήταν ένα υπέροχο σπίτι. Τα παιδιά έτρεχαν 
με ενθουσιασμό να βρουν τα δωμάτιά τους. Ένα από τα πρώτα πράγματα που είπαν και οι 
δύο ήταν: "Μαμά, έχει όλα όσα είναι στη λίστα μας!" Καθώς άρχισα να κοιτάζω γύρω, κάθε 
στοιχείο στις λίστες μας επιβεβαιώθηκε. Αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός απαντά όταν τον 
εμπιστευόμαστε να μας προμηθεύσει. 
 
Καθώς άρχισα να σκέφτομαι την πιστότητα του Θεού σε αυτή την κατάσταση, ήρθαν στο νου 
μου κάποια μέρη ενός άλλου εδαφίου: "Γιατί ξέρω τα σχέδια που έχω για σένα ... για να σου 
δώσω ελπίδα και μέλλον". Αρκετούς μήνες πριν βρεθώ σε αυτή την αναταραχή, ο Θεός 
προετοίμαζε ήδη ένα σπίτι για να καλύψει τις ανάγκες μας. Ένιωσα τόσο ταπεινή μπροστά 
στην προστασία Του! 
 
Η αλλαγή έγινε ομαλά και μέσα σε τρεις εβδομάδες μετακομίσαμε σε αυτό το σπίτι. Ο Θεός δεν 
είναι μόνο πιστός, είναι και στην ώρα Του. Όλο αυτό αποτέλεσε μία θαυμάσια οικοδομή σε 
όλων μας την πίστη. Στον καιρό της πλήρους αναταραχής, ο Θεός δεν μας άφησε. Στην 
πραγματικότητα, ένιωσα σαν να μας κουβαλούσε. Ήταν ένα θαυμαστό σημείο αναφοράς για τα 
παιδιά μου. Όπως κοιτάω πίσω τα χρόνια, είναι απλά μια άλλη υπενθύμιση της πιστότητας του 
Θεού. Μπορεί σίγουρα να μιλήσει η ειρήνη Του κατά τη διάρκεια της καταστροφής. 
 
 
Σημείωση: Η Suzi Toadvine είναι διάκονος μουσικής της Portage United Pentecostal Church στο Portage της Ιντιάνα. 
Μένει στο Chesterton με τον σύζυγό της, τον Ρικ και φρονίζει την 97χρονη μητέρα της. Είναι μητέρα δύο παιδιών του 
Devin (που έχει πεθάνει) και της Danae, και γιαγιά στον Zayn Devin.  

  

Από την Συντάκτρια 
Ο Θεός κάνει θαυμαστά! 

Ο Θεός ανοίγει πολλές πόρτες και αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο είναι τώρα διαθέσιμο 
στα Αγγλικά, Αραβικά, Κινεζικά, Τσέχικα, Ολλανδικά, Φίτζι, Γαλλικά, Γεωργιανά, 
Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνέζικα, Πολωνικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά, Σουαχίλι, Σουηδικά, Ταγγαλέζικα, Τάι. 
Παρακαλούμε βοηθήστε μας στη προσευχή να βρούμε 

περισσότερους μεταφραστές! 
 

Εάν επιθυμείτε κάποιες από τις παραπάνω μεταφράσεις παρακαλούμε να 
στείλετε στο LadiesPrayerInternational@aol.com και θα χαρούμε να σας προσθέσουμε στη 

 

 



λίστα μας! 
Επισκεφτείτε το Ladies Prayer International στο Facebook και κάντε "like" στη 

σελίδα µας!  

  

 
 
Αγαπητή υπεύθυνη της Οµάδας Προσευχής, παρακαλούµε επισκέψου τη 
Διεθνή Προσευχή Γυναικών στο Facebook και κάνε "Like" στη σελίδα µας 
Facebook Ladies Prayer International Link!!  
Επίσης προσκάλεσε την οµάδα σου να γραφτεί σε αυτό το ΔΩΡΕΑΝ 

ηλεκτρονικό έντυπο στο:  http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl 
Ή ζητείστε το µε email στο:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες µε την εκκλησία, τους φίλους και την οικογένειά σας. Σας 
ευχαριστούµε που συµµετέχετε σε αυτή την αυξανόµενη διακονία προσευχής και για την βοήθεια 
στο να εξαπλωθεί αυτό το ΔΩΡΕΑΝ ενηµερωτικό δελτίο και η σελίδα στο Facebook! 

 

 

 

  

Ποιοι είμαστε… Από το 1999: Οι Γυναίκες Προσευχής Διεθνώς αποτελέστηκαν από 
γυναίκες σε παγκόσμια κλίμακα που συναντώνται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα για να 
ενωθούν και να επικεντρωθούν στην προσευχή για τα παιδιά τους και τα παιδιά των 
τοπικών εκκλησιών και κοινοτήτων. 
 
Η Αποστολή μας… Είμαστε δεσμευμένες στην πνευματική διατήρηση αυτής της γενιάς 
και της μετέπειτα και την πνευματική αναστύλωση των προηγούμενων γενεών. 
 
Οι Ανάγκες μας… Γυναίκες αφιερωμένες που θα συναντούνται μαζί την πρώτη Δευτέρα 
κάθε μήνα και θα προσεύχονται συγκεκριμένα για τα παιδιά τους.  
 

Τρεις Προτεραιότητες στην Προσευχή... 
 

• Η σωτηρία των παιδιών μας (Ησαΐας 49:25, Ψαλμοί 144:12, Ησαΐας 43:5-6).  
• Ότι θα πάρουν την ευθύνη της πίστης σε μια υπεύθυνη ηλικία  (Α Ιωάννη 2:25-28, Ιάκωβος 1:25). 
• Ότι θα μπουν στην διακονία του θερισμού του Κυρίου (Ματθαίος 9:38). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


