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DOA KELILING 
 
Yeremia 29:7 - Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku 
buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab 
kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. 
 

Kesejahteraan dari kata dasar 'sejahtera' dalam bahasa Ibrani 
digunakan kata: shalom yang berarti aman, damai, sentosa, selamat, 
makmur. Salah satu cara bagi gereja untuk turut berperan di dalam 
meningkatkan kesejahteraan kota dimana ia tinggal adalah dengan 
mendoakan jiwa-jiwa dengan berdoa keliling di daerah 
lingkungannya agar terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir 
serta perubahan atmosfir rohani di wilayah tersebut. 
 

Paling tidak ada 4 (empat) hal penting yang kita lakukan di dalam doa keliling : 
 

1. Meruntuhkan benteng-benteng 
“Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk 
menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus,” (2 Kor 10:5) 
Dalam doa keliling, kita melakukan peperangan rohani untuk meruntuhkan benteng-benteng keangkuhan manusia yang 
menentang pengenalan akan Allah, sehingga penuaian jiwa-jiwa terjadi karena ada jiwa-jiwa baru yang bertobat dan 
mengenal Tuhan Yesus. 
 

2. Mengikat orang kuat dan penunggu di wilayah yang menjadi fokus didaerah itu. 
“Tetapi tidak seorangpun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak 
diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu.” (Markus 3:27) 
Di setiap tempat atau wilayah atau daerah kita tinggal dan berada itu selalu ada bagian dari kuasa kegelapan yang 
menjadi penunggu atau ‘orang kuat’, yang menghalangi pemberitaan injil, menghalangi pertobatan jiwa-jiwa dan 
pembukaan gereja baru.  Gunakan otoritas yang sudah diberikan untuk mengikatnya. Setelah mengikat ‘orang kuat’, 
selanjutnya adalah merebut jiwa-jiwa yang ada di sekitar wilayah tersebut sampai terjadi pertobatan dan penuaian jiwa-
jiwa. 
 

3. Menghancurkan pintu gerbang maut 
“Kasihanilah aku, ya TUHAN; lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau, yang 

mengangkat aku dari pintu gerbang maut,” (Mazmur 9:14) 
Pintu Gerbang Maut adalah sebuah tempat yang sering terjadi kecelakaan atau kejadian-kejadian yang merengut nyawa 
seseorang. Oleh karena itu pintu tersebut harus ditutup agar hutang darah yang ada tidak merengut jiwa orang lagi 
sebelum waktunya Tuhan. 
 

4. Mencabut segala kutuk dan melepaskan segala berkat atas kota/wilyah 
Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang 
kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." (Matius 16:19) 
Segala kutuk kematian, kutuk sakit penyakit, kutuk penyembahan berhala, kutuk perzinahan, kutuk kemiskinan dan 
lainnya diikat dalam kuasa dan otoritas Tuhan Yesus, untuk selanjutnya melepaskan berkat keselamatan, berkat 
pertobatan, berkat kesembuhan, berkat secara ekonomi kita deklarasikan/perkatakan atas wilayah/kota tersebut 
sehingga terjadi pemulihan. 

 

   Tips persiapan sebelum doa keliling : 
1. Lakukan pemetaan rohani daerah tertarget. 
2. Berdoa untuk pengampunan dosa pribadi dan meminta dikuduskan dengan darah Yesus Kristus.  
3. Berdoa meminta perlindungan kuasa Tuhan selama melakukan doa keliling demikian juga doakan seluruh 

anggota keluarga yang berhubungan darah. 
4. Berdoa meminta tuntunan Tuhan selama melakukan doa keliling. 
5. Gunakan selengkap senjata Tuhan (Ef.6:14-18) 

 
 

ACTION: 
 Atur waktu dengan anggota cool untuk melakukan doa keliling 
 Perbanyak doa keliling agar penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi terutama di cool-cool 


