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1.

Persiapan sebelum melakukan doa keliling.
✓
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Melakukan pemetaan rohani: mengenal wilayah dan basis kekuatan musuh (Efesus
6:12) di wilayah tersebut, misalnya tempat sering terjadi kecelakaan, pencurian,
perkelahian, perjudian, dll.

✓

DOA KELILING

Pastikan bahwa kita tetap dalam posisi orang benar (bertobat dan minta pengudusan
Tuhan)

“Usahakanlah kesejahteraan kota

✓

Doa persiapan dan minta perlindungan kuasa Darah Yesus.

kemana kamu Aku buang dan berdoalah

✓

Mengenakan selengkap senjata Tuhan (Efesus 6:14-18)

untuk kota itu kepada Tuhan sebab
kesejahteraan nya adalah
kesejahteraanmu.” (Yer 29:7)

2.

Target utama dari doa keliling.
✓

Meruntuhkan benteng-benteng pertahanan kuasa kegelapan (2 Korintus 10:3-5).

✓

Mengikat kuasa kegelapan dan melepaskan berkat serta kuasa Allah atas kota
(Matius 18:18).

Keamanan dan kesejahteraan sebuah kota adalah juga tanggung jawab kita orang percaya
sebagai umat pilihan Tuhan. Salah satu tindakan nyata dalam menjaga keamanan dan

✓

Berdoa minta jiwa-jiwa diselamatkan (REBUT JIWA-JIWA).

✓

Selama berdoa keliling banyak berbahasa Roh, berdoa, memuji dan menyembah
Tuhan. Jangan ngobrol!

kesejahteraan sebuah kota adalah dengan melakukan peperangan rohani melalui Doa
Keliling, yakni berdoa langsung di lokasi yang menjadi target doa kita untuk merebut
wilayah tersebut dari tangan pihak musuh, sehingga atmosfir suatu daerah diubahkan dan
banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan dibawa ke dalam Kerajaan Allah.
“Setiap tempat yang diinjak kakimu akan Ku berikan kepada kamu, seperti yang telah Ku
janjikan kepada Musa.” (Yosua 1:3)
“Demikianlah Yesus berkeliling kota dan desa; Ia mengajar dalam rumah -rumah ibadat
dan memberitakan Injil kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.”
(Matius 9:35)

Hal penting yang harus diperhatikan dalam doa keliling:

ATUR WAKTU DENGAN ANGGOTA COOL AGAR DI MASING-MASING
WILAYAH COOL DIPERKUAT KUBU-KUB U DOA DAN MELAKUKAN
DOA KELILING UNTUK MEREB UT JIWA-JIWA.
DI ERA PENUAIAN JIWA TERBESAR DAN TERAKHIR INI KALAU COOL
INGIN BANYAK MENUAI JIWA-JIWA, PERBANYAK DOA KELILING!!!

