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1. Εισαγωγή / Περιγραφή 
 
A.  Από την 1η ως τις 30 Νοεμβρίου του 2017 θα μαζευτούν στην Αθήνα, λατρευτές και 
μεσίτες για 30 ημέρες λατρείας και προσευχής. 
 
Στόχος: Να τεθούν τα θεμέλια για έναν Οίκο Προσευχής 24/7 στο Πνεύμα της Σκηνής του 
Δαυίδ. 
 
Τοποθεσία: Θα ανακοινωθεί 
 
Β. Το κίνημα Λατρείας και Προσευχής 24/7 εξαπλώνεται σ' όλη τη γη κι αποτελεί μία από τις  
προδιαγραφές που καλείται να πληροί η Εκκλησία, όπως και μία στάση στην οποία καλείται 
να μένει μέχρι τη δεύτερη Έλευση του Χριστού. Αυτή ακριβώς η στάση του λαού του Θεού 
προϋπήρχε πάντοτε στην ιστορία των αναζωπυρώσεων. 
 
Γ.  Η επέκταση του κινήματος Προσευχής 24/7 και ο ρόλος της Αθήνας 
 
Η Αθήνα δεν αποτελεί μια μεμονωμένη περίπτωση, ούτε είναι μοναδική στον οραματισμό για 24/7 
λατρεία και προσευχή: Υπολογίζεται πως σήμερα υπάρχουν 24.000 Οίκοι Προσευχής, ανά τον 
κόσμο, ενώ το 1985 ήταν γνωστοί μόνο 25. Επιθυμούμε να δούμε να ιδρύονται Οίκοι 
Προσευχής σε έντεκα σημαντικές τοποθεσίες στις ακτές της Μεσογείου ως το 2020. Η Αθήνα, 
ως πρωτεύουσα της Ελλάδας, ενός σημαντικού έθνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τραβήξει την 
προσοχή λόγω των εκατομμυρίων προσφύγων από την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. 
Επίσης, αποτελεί κοιτίδα μεγάλου μέρους της σύγχρονης σκέψης και της πολιτικής και είναι μια 



γεωγραφική γέφυρα που συνδέει τον πολιτισμό και τα ιδεώδη ανατολής και δύσης. 
 
Η Εκκλησία βλέπει την Αθήνα σαν έναν τόπο όπου ο Θεός κινείται. Τόσο οι πρόσφυγες όσο και οι 
Έλληνες ζουν χωρίς ελπίδα για το μέλλον, κάτι που έχει κάνει πολλές καρδιές να είναι ανοιχτές για 
να δεχτούν “βοήθεια” από ψηλά. 
 
Δ. Η ίδρυση ενός μόνιμου Οίκου Προσευχής 
 
Ο σκοπός των 30 ημερών 24/7 λατρείας και προσευχής στην Αθήνα είναι να δημιουργήσουν μια 
ατμόσφαιρα κι ένα πρότυπο ώστε να υπάρχει ένας συνεχόμενος 24/7 Οίκος Προσευχής. Σ' αυτό 
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το να έχουμε το “πνεύμα της σκηνής του Δαυίδ”. Εκεί υπήρχαν 4000 
επαγγελματίες μουσικοί, σε βάρδιες,  που λάτρευαν το Θεό απεριόριστα, μέρα και νύχτα, ενώ 
ύψωναν στον Ουρανό προσευχές και δεήσεις. Ο οραματισμός, αν και ακόμα δεν μας έχει 
αποκαλυφθεί πλήρως, περιλαμβάνει να ενθαρρυνθούν και να εκπαιδευτούν τέτοιου είδους άτομα 
που θα γεμίζουν το 24ωρο με λατρεία και προσευχή μέχρι το δεύτερο ερχομό του Κυρίου. Μέσα 
από κάτι τέτοιο περιμένουμε να αποκαλυφθεί περισσότερο ο Κύριος Ιησούς Χριστός και η δύναμη 
του να κυβερνά και να σώζει. Για την εκκλησία αυτό θα μπορούσε να σημαίνει εκδήλωση της 
δύναμης του Θεού μέσω θαυμάτων και σημείων, πιο δυναμική διακήρυξη του ευαγγελίου και 
εξάπλωση της εκκλησίας. Η ελπίδα μας είναι κάτι τέτοιο να προκαλέσει μεταμόρφωση σε τομείς 
όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, η κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις.  
 
Ε.  Ο Κεντρικός Στύλος της Σκηνής 
 
Βλέπουμε τον Οίκο της Προσευχής ως τον “κεντρικό στύλο της σκηνής” ο οποίος την στηρίζει σε 
κάποιο ύψος. Κανένας στύλος δε μπορεί να σταθεί μόνος του, αλλά χρειάζεται να υποστηρίζεται 
από διάφορα σκοινιά, των οποίων και πάλι το ύψος καθορίζεται από τον κεντρικό στύλο. Είναι μια 
μέθοδος από την οποία όλοι βγαίνουν κερδισμένοι, καθώς στηρίζουν τον Οίκο Προσευχής αλλά και  
υψώνονται πνευματικά χάρη σ' αυτόν. Μόνο στην αποκορύφωση της λατρείας και της προσευχής 
μπορεί να επιτευχθεί η ενότητα του σώματος του Χριστού. 
 
Δύο βασικές βιβλικές περικοπές για το Νοέμβριο είναι Φιλιππισίους 2:1-3 και Ιάκωβος 3:13-18 
 

 
 

2. Τι να περιμένουν όσοι συμμετέχουν 
 
Α. Ευλογία – Ο Οίκος Προσευχής είναι ένας τόπος ευλογίας. Καθένας που συμμετέχει θα ελκυστεί 
από το στοργικό φως της παρουσίας του Κυρίου. Πολλοί έχουν ενισχυθεί κι έχουν απελευθερωθεί 
μετά από μια συνάντηση με τον Κύριο σ' ένα τέτοιο περιβάλλον.  
 
Β. Ένα Σχολείο Προσευχής – Ο Οίκος Προσευχής είναι επίσης ένα “σχολείο προσευχής”. Στο 
παρελθόν είδαμε πολλούς ανάμεσα μας να βοηθούνται ουσιαστικά στην προσωπική αλλά και στη 
συλλογική τους ζωή προσευχής. Σημειώστε πως ένας Οίκος Προσευχής δε λειτουργεί συνήθως 
σαν μια “συνηθισμένη συμπροσευχή” όπου καθόμαστε σ' έναν κύκλο και παραθέτουμε μια λίστα με 
αιτήματα. Παρόλο που αυτό δεν είναι λάθος ούτε κακό, βλέπουμε πως η προσευχή είναι 
περισσότερο να ακούμε τον Κύριο και να του λέμε αυτά που Αυτός μας υποδεικνύει.  
 
Η κάλυψη του 24ωρου γίνεται από ομάδες που αναλαμβάνουν η κάθε μία 2 ώρες κάθε μέρα. 
Το ιδανικό θα ήταν η κάθε ομάδα να έχει έναν υπεύθυνο λατρείας, έναν μουσικό κι έναν υπεύθυνο 
προσευχής. Πριν ξεκινήσουν τη βάρδια τους στο δωμάτιο προσευχής, ορίζουν το θέμα προσευχής,  
σχετικές βιβλικές περικοπές και τα τραγούδια που θα παίξουν. Αυτά όλα μπορούν να 
αναδιαμορφωθούν από τους υπευθύνους ενώ κυλάει η ώρα τους. Ο στόχος είναι να διατηρείται η 
αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου και τα αιτήματα να είναι οδηγημένα απ' Αυτόν. Τα επιπλέον 
άτομα που θα βρεθούν στο χώρο, εκείνη την ώρα, μπορούν είτε να συμμετέχουν στην ήδη 
συντονισμένη συμπροσευχή, είτε να αξιοποιήσουν την ατμόσφαιρα για να έχουν δική τους 
προσωπική ώρα σιωπηλής προσευχής. 
 



Γ. Έναν τόπο θεραπείας – Στον Οίκο Προσευχής θα υπάρχει ένα ξεχωριστό δωμάτιο για 
θεραπεία. Θα έρθουν άτομα από το ΙΗΟΡ του Κάνσας ειδικά για να μας βοηθήσουν να 
ξεκινήσουμε αυτή τη διακονία. Ελπίζουμε αυτή να είναι μια ευκαιρία να βιώσουν οι άνθρωποι την 
αγάπη του Θεού αλλά και να έχουν την ευκαιρία να τη μεταδίδουν. Γι' αυτό προσευχόμαστε για τη 
φανέρωση της αγάπης και της δύναμης του Θεού μέσω της θεραπείας.  
 
Δ. Διδασκαλία και σεμινάρια πάνω σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με την κίνηση 
προσευχής των τελευταίων ημερών. 
-Στενή σχέση οικειότητας με τον Θεό 
-Το Βιβλίο της Αποκάλυψης 
-Πνευματικός Πόλεμος κ.α. 
 

 
3. Προϋποθέσεις για να συμμετέχει κανείς τον Νοέμβριο 

 
Α. Εγγραφή – Παρόλο που δε χρειάζεται όλοι να εγγραφούν, θα ελπίζαμε να συμπληρώσουν τη 
φόρμα τόσο άτομα που ζουν στην Ελλάδα όσο και εκκλησίες, ώστε να ενημερωθούμε για τα 
χαρίσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν και για το χρονικό διάστημα στο οποίο υπάρχει 
διαθεσιμότητα. Στοχεύουμε να μαζευτούμε 200 άτομα, οπότε αφού δε γίνεται να γνωρίζουμε τον 
καθένα από πριν, θα θέλαμε να βεβαιωθούμε πως αυτοί που θα έρθουν θα είναι όντως σταλμένοι 
από το Άγιο Πνεύμα και θα έχουν σχέση με κάποια τοπική συνάθροιση.  
 
Β. Συμφωνία και Επιβεβαίωση – Με την εξής έννοια: 
 
-Στις Πράξεις 13:1-2 βλέπουμε πώς η εκκλησία και ιδιαίτερα η ηγεσία έλαβαν οδηγία από τον Κύριο 
να στείλουν τον Βαρνάβα και τον Σαύλο στο πρώτο τους, πολύ επιτυχημένο, ιεραποστολικό ταξίδι. 
Αυτό το παράδειγμα θέλουμε να ακολουθήσουμε, καθώς ζητάμε από τα άτομα να επιδιώξουν αυτό 
το είδος της συμφωνίας και για να έχουμε εμείς ειρήνη και για την πνευματική ενίσχυση όσων 
έρθουν.  
 
-Φάνηκε καλό στο Άγιο Πνεύμα και σε μας... (Πράξεις 15:28) Αυτή η περικοπή δείχνει τη σχέση 
μεταξύ του Αγίου Πνεύματος ως Θεού και της τοπικής εκκλησίας. Αυτού του είδους η συναίνεση 
έχει μεγάλη βαρύτητα. 
 
Εφόσον κάποιος εγγραφεί εμείς θα αρχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί του. Στην πορεία θα 
ερωτηθεί για τις ώρες που μπορεί να βρίσκεται στο δωμάτιο προσευχής. Οι νυχτερινές ώρες από 
τα μεσάνυχτα ως τις 06.00 είναι συνήθως οι πιο σημαντικές και οι πιο δυναμικές. Ελπίζουμε να 
έχουμε κάθε φορά μια ομάδα 8-10 ατόμων για να καλύπτουν αυτές τις νυχτερινές ώρες. 
 
 

 
 
 

4. Κόστος 
 
Α. Κόστος εγγραφής – Η συμμετοχή στην 24/7 Λατρεία και Προσευχή είναι ΔΩΡΕΑΝ. Ζητάμε απ' 
όσους έρχονται από το εξωτερικό να συμβάλλουν με 70$ για διοικητικά έξοδα, ενοίκιο χώρου, 
ρεύμα, θέρμανση, μεταφορικά, τεχνικά μέσα κ.α. Όσοι ζουν στην Ελλάδα, εφόσον το θέλουν, 
μπορούν κι αυτοί να συμβάλλουν οικονομικά, για να μοιραστεί ανάμεσα σε πολλούς και το κόστος 
και η ευλογία. 
 

5. Γνωστοποίηση του Φάρου Προσευχής 24/7 
 
Α. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείς να κάνεις από τώρα είναι να προωθήσεις 
αυτή την προσπάθεια και να τη συστήνεις.  
 



Θα θέλαμε να δούμε να έρχονται ολόκληρες ομάδες το Νοέμβριο. Είτε σταλμένες από μια τοπική 
εκκλησία είτε από μερικές εκκλησίες που συντονίστηκαν. Θα ήταν καλό να έχουμε μουσικούς, 
λατρευτές και μεσίτες. 
 
Β. Μπορείς να διαδώσεις τη διεύθυνση του σάιτ μας www.lighthouse247.gr   
 
Γ. Επίσης υπάρχουν κι άλλα μέσα πληροφόρησης on-line που μπορείς να διαδώσεις.  
 

A.1. “Loving Refugees from the Place of Prayer - https://youtu.be/_89AJLQrZ5M 
 

A.2. Athens House of Prayer - https://youtu.be/nJWO3KBO-d4 
 

A.3. The Marriage of Missions and Prayer - https://youtu.be/84kzurLmduI 
 

A.4. Facebook page - 
https://www.facebook.com/InternationalHouseofPrayerAthens/ 

 
 

 
 

6. Συνεργασίες 

 
 
Μερικές από τις όλο και περισσότερες οργανώσεις που συνεργάζονται γι' αυτό το σκοπό: 

 
 

 
The Kanas City Sending Project - http://www.thesendingproject.org 
http://www.thesendingproject.org 
 
 
 

 
 
 
International House of Prayer 

 
 
  

 
Elijah Company - 

 The Elijah Company, Inc - Mentoring for Missions - http://elijahcompany.org 
http://elijahcompany.org 
Youth With a Missions Greece - https://www.facebook.com/ywamgreece/ 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.lighthouse247.gr/
https://youtu.be/nJWO3KBO-d4
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https://www.facebook.com/ywamgreece/


Operation Mobilization Greece - 
https://www.om.org/en/country/
greece 

 
 
 


