
20 KARAKTER SEEKOR SEMUT 
 
Bapa kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan Engkau adalah Tuhan yang baik. 
 
Tuntun kami kepada pengertian hari ini 
 
Beri kami pewahyuan tentang misteri wahyu dari surga 
 
Tuhan Roh Kudus kami minta beri kami Roh kebenaran, untuk menuntun dan 
membimbing kami ke dalam segala kebenaran. 
 
Tuhan kami berterima kasih atas pimpinan dan pengajaran-Mu hari ini. 
 
Di dalam nama Yesus. Amen. 
 
Sebelum saya mulai tentang subjek supernatural, 
 
Pertama saya ingin sampaikan kepada Anda tentang Amsal 6:6-8 yang tentang 
hikmat semut. 
 
Mengapa Allah menyoroti makhluk kecil ini untuk mengajar manusia tentang 
hikmat 
 
Semuanya ada 11.000 jenis semut di dunia yang luas ini 
 
Dalam 1 koloni ada sekitar 20 juta semut 
 
Diperkirakan di seluruh dunia ada sebanyak 1 triliun populasi. 
 
 
Saya akan sampaikan kepada Anda, tentang 20 karakter dari semut. 
 
Mengapa kita membandingkan dengan manusia, manusia harus belajar dari 
mereka?. 
 

1 Semut adalah makhluk paling lelah, sangat amat sibuk, 
 
 
Anda lihat semut sangat memahami pekerjaannya 
 
Mereka bekerja sepanjang waktu 



 
Sibuk bekerja dari matahari terbit sampai matahari terbenam 
 
Itu sebabnya kita sebagai manusia harus belajar nilai-nilai bekerja dari seekor 
semut. 
 
saya mendengarkan seorang produser yang terkenal dalam industri tertentu dan 
di suatu kelas ia menceritakan bagaimana dia menjadi orang no 1 di 
perusahaannya. 
 
Dan dia mulai mengatakan dia bekerja dari pagi sampai malam 
 
Dia orang yang pertama tiba di kantor dan yang terakhir pulang. 
 
Bekerja adalah sangat penting, memberikan nilai dalam hidup, saat Anda bekerja 
keras Anda akan mendapat promosi dalam hidup. 
 

2.  Semut sangat tekun, makhluk pekerja keras 
 
Semut mengajar manusia bukan hanya nilai pekerjaan, tetapi yang paling penting 
memiliki sikap seorang pekerja keras 
 
Salah satu alasan mengapa saya merasa bahwa Allah telah memberkati hidup 
saya karena saya orang yang bekerja keras. 
 
Setiap hari menghabiskan jam demi jam demi jam demi jam mempelajari Alkitab. 
 
Dan sering kali saat istri dan anak saya sudah tidur, saya masih menggali Alkitab di 
malam hari sampai 11:30 malam 
 
Lihatlah, Allah adalah Allah yang adil, Ia adalah melihat ke bumi, Ia tahu siapa 
yang bekerja keras dan menghormati Firman-Nya. 
 
Izinkan saya memberi tahu Anda kebenaran yang sangat penting 
 
 
Jika Anda dapat membuktikan kepada Allah bahwa Anda mencintai Alkitab 
dengan gairah yang khusus, 
 
Saya jamin Amsal 4 mengatakan, ketika Anda memeluk dia, dia akan 
mempromosikan Anda. 



 
Ada seorang yang terkenal, yang sangat dipakai Allah  
 
Dan selama beberapa tahun saya berdoa bertanya kepada Tuhan, mengapa 
Tuhan pakai pria ini? 
 
Suatu hari ketika saya duduk di kursi jemaat, saya menemukan jawabannya 
 
Dia berkata kepada seluruh jemaat, bahwa ia mencintai Firman Allah amat sangat 
sampai pada malam hari ketika ia tidur, akan memeluk Alkitabnya di dadanya dan 
tidur bersama Alkitabnya. 
 
Dan Allah pakai orang itu dengan cara yang luar biasa 
 
Tidak seorang pun dapat menyampaikan sama seperti cara beliau menyampaikan 
Firman Allah 
 
Ketika beliau menyampaikan firman yang sederhana, firman tersebut dapat 
menjamah pendengar 
 
Dia pernah berkunjung ke Taiwan sebelumnya, Dr Morris Cerullo 
 

3. Karakteristik ke 3 seekor semut 
 
Bahwa semut adalah menyimpan makanan di musim yang tepat. 
 
Mereka memiliki gudang 
 
Dia pergi ke seluruh lapangan untuk mengumpulkan makanan dan membawanya 
kembali ke sarang 
 
Mereka percaya menyimpan makanan di musim panas untuk persiapan musim 
dingin di mana akan tidak ada makanan 
 
Kita harus belajar untuk menyimpan makanan kita dalam istilah modern kita 
sebut menabung 
 
Kita harus memiliki kebiasaan untuk menabung setiap bulan 
 
Karena semut mengajar kita sebuah jalan hikmat 
 



Jika Anda tidak menabung, ketika musim dingin Anda akan berada dalam 
kesulitan 
 
Tabungan adalah suatu kebijaksanaan yang diajarkan oleh orang Cina 
 
Selama 20 tahun yang lalu, orang-orang Cina setidak-tidaknya menabung 60% 
 
Tapi sekarang mereka mulai menghabiskan uang mereka, 
 
karena memiliki begitu banyak uang, mereka memboroskan dan tidak 
merasakannya sekarang, tetapi nanti beberapa tahun mendatang setelah mereka 
memboroskan uang mereka, suatu hari mereka menyadari bahwa cadangan 
mereka mulai berkurang. 
 
Kemudian mereka mulai mengabaikan hikmat seekor semut, mereka akan 
mengikuti kebodohan impian orang Amerika. Dan mulai dengan meminjam 
melalui kartu kredit 
 
Anda harus menabung 
 
Jangan boros 
 

4 Jika Anda melihat kedalam sarang semut dengan sebuah teleskop, Anda 
akan melihat kegiatan mereka 

Anda menemukan bahwa mereka sayang kepada generasi muda 
 
Semut merawat generasi muda mereka 
 
Kita harus menjaga generasi muda 
 
Kita harus belajar untuk mengasihi anak-anak kita 
 
Ketika Allah memberi seorang anak itu merupakan tanggung jawab Anda untuk 
memeliharanya dan mengajar jalan-jalan Tuhan 
 
 
Jika Anda tidak mengasihi anak Anda, mengapa Anda melahirkan atau sebut saja 
sebuah kecelakaan. Walaupun kecelakaan, anak tersebut rencana Allah. 
 
Karena anak-anak adalah hadiah dari Bapa kita yang mahakuasa. 
 



5 Semut ini memiliki kemampuan khusus untuk mengetahui musim-musim 
kehidupan 

 
Mereka memiliki pengertian tentang cuaca  
 
Mereka tahu musim panas dan tahu musim dingin akan datang segera 
 
Semut memahami waktu dan musim 
 
Apakah Anda memahami waktu? 
 
Waktu adalah kunci keberhasilan 
 
 
Itu sebabnya 2 minggu terakhir, saya melihat kehidupan masa depan dan saya 
sekarang melihat beberapa tahun kedepan, khususnya untuk pengembangan, 
mulai melacak tahun berapa saya akan memulainya 
 
Mereka datang dengan suatu alasan dan saya mulai menyebutnya market 
positioning. Dan saya mulai mengerti ketika mereka datang saya sudah harus siap 
 
Saya selalu ingin mengetahui apa yang akan terjadi ditahun depan, beberapa 
tahun berikutnya, saya harus tahu sebelum tiba 
 
Dalam buku catatan saya pribadi, saya memiliki catatan untuk 10 tahun kedepan, 
dan apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang saya sudah tulis semuanya  
 
Setelah Anda memahami musim Anda melalui lingkungan maka Anda dapat 
membentuk destiny Anda 
 
Semut tidak akan membiarkan musim dingin menghancurkan mereka untuk 
kelaparan. 
 
Jadi semut mengetahui musim panas, kita pun harus memiliki strategi 
perlindungan terhadap kemandulan musim dingin. 
 
Banyak orang-orang Kristen tidak memiliki hikmat 
 
Mereka tidak mengetahui kapan musim dingin itu tiba 
 
 



Ketika musim dingin tiba, mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan 
 
Anda tidak akan berteriak untuk minta tolong apabila Anda ada persiapan 
 
Sekitar 7 tahun yang lalu 
 
TUhan mulai berbicara kepada saya mengenai jadwal akhir jaman Wahyu 12 
 
Dan Dia memperlihatkan saya masa depan 
 
Dan membawa saya ke langit ke 2 
 
Dan berkata akan segera terjadi 
 
Dan saya melihat kedalam dan sangat menakutkan 
 
Saya melihat terror di bumi 
Dan saya lihat manusia belum siap untuk keributan tersebut 
 
Dan Tuhan berkata saya akan mempersiapkan engkau 
 
Dan saya akan mengajar engkau 
Bagaimana bangkit sebagai pemenang 
 
Agar Wahyu 12 tidak akan berdampak pada Anda  
 
Tetapi engkau akan mengatur destiny Wahyu 12 
 
Apakah Anda tahu apa itu Wahyu 12? 
 
Setan akan datang ke bumi 
 
Ketika setan datang ke bumi 
 
Adalah waktu yang paling mengerikan bagi manusia 
 
20:15 
Dan untuk 7 tahun, Tuhan tidak akan melepaskan saya 
 
Tuhan mulai mengajar saya 
 



 
Bagaimana menjadi pengontrol Wahyu 12 
 
Dia mengatakan  
 
Dia memberi saya tugas untuk mempersiapkan orang-orang pilihan di akhir 
jaman, yang akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan Wahyu 12, tidak 
membiarkan Wahyu 12 mengendalikan mereka 
 
Disetiap Negara saya pergi 
 
Di akhir jaman ini 
Saya akan memilih orang-orang pilihan 
 
Dan saya harus mengtraining mereka 
 
 
Bagaimana mengontrol Wahyu 12 
 
saya membuat pernyataan yang berani kepada pendoa syafaat saya 
 
Apakah Anda siap? Ini pernyataan yang menggemparkan 
 
Kita akan melahirkan Wahyu 12 
 
Tuhan berkata ini adalah tanggung jawab kita 
 
Dan memperlihatkan saya apa yang akan terjadi yang membuat setan jatuh 
 
Di setiap Negara 
 
Tuhan akan membangkitkan kelompok yang khusus 
 
Kita menyebutnya komandan militer special 
Saya tidak menyebutkan pendoa syafaat, karena pendoa syafaat tidak memiliki 
kemampuan 
 
Engkau tidak dapat menanganinya, karena ini penuh kuasa 
 
Karena itu Tuhan harus mengajar saya selama 7 tahun 
 



Apakah Anda berpikir dapat menanganinya? 
 
Apakah Anda pikir doa dapat mengatasi dia? 
 
 
Ini memerlukan tugas khusus 
 
 
Saya tau di Taiwan ada orang pilihan 
 
 

6 apa yang kita pelajari dari seekor semut? 
 
 
Mari perhatikan, dimanapun mereka, kita tidak tahu pergerakan mereka 
 
Mereka jalan tidak bersuara 
 
Kita perlu melihat dengan teliti, oh mereka disana  
 
Hikmat seekor semut, bekerja dengan diam-diam tanpa menunjukan diri 
 
Kita harus belajar bekerja dengan diam-diam tanpa diketahui orang sebagai 
seorang agen rahasia Kerajaan Allah 
 
Dimasa depan 
 
Tugas khusus kelompok ini 
 
Mereka akan pergi melakukan pekerjaan yang sangat berbeda 
 
Yang akan muncul di headline CNN 
 
Dan mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi 
 
Mereka tidak tau kalau Tuhan membangkitkan kelompok khusus 
 
Anda akan mendengar tentang hal tersebut, setelah dunia berakhir, ketika Tuhan 
memberi penghargaan-Nya 
 



Kemudian Anda mengerti banyak hal apa yang sudah terjadi di bumi ini karena 
Tuhan memiliki agen rahasiaNya di bumi 
 

7 Semut bekerja tanpa berhenti sampai tugas nya selesai 
 
Tidak kah Anda perhatikan, semut selalu bekerja – bekerja - bekerja dan bekerja, 
mereka tidak pernah berhenti bekerja 
 
Mereka tidak pernah komplen dan tidak pernah mengeluh 
 
kita tidak melihat seekor semut menghadap ratu dan berkata mereka mogok kerja 
hari ini 
 
Mereka terus bekerja, mereka bekerja menyelesaikan pekerjaan mereka sampai 
selesai 
 
Suatu sikap yang baik ketika atasan Anda memberi tugas dan Anda kerjakan  
sampai selesai 
 

8 Tidak kah Anda perhatikan seekor semur bekerja berkelompok 
 
Mereka bekerja sama dalam kesatuan yang harmonis 
 
mereka mengerti kekuatan kesatuan 
 
Mereka mengerti kekuatan berkelompok 
 
Mereka mengerti kekuatan bekerja sama 
 
Dan Tuhan mulai menunjukan kepada saya beberapa tahun yang lalu 
 
Tuhan berkata dalam rangka untuk melangsungkan Wahyu 12 
 
Tidak akan dapat dikerjakan seorang diri 
 
Tuhan berkata tidak seorangpun dapat mengerjakannya sendirian 
 
Perlu kerjasama dengan beberapa agen rahasia di seluruh dunia 
 
kita akan memiliki, yang kita sebut “meja bundar kemuliaan”  
 



Dan kita akan mengumpulkan beberapa pemimpin pilihan TUhan diakhir jaman 
ini. 
Dimana akan ada 7 pemimpin pilihan berkumpul dalam diskusi tertutup 
 
Dan kita akan bicarakan tentang rencana apa yang kita harus lakukan untuk 
menggenapi rencana akhir jaman Tuhan dalam Kitab Wahyu 12 
 

9 Pernahkah Anda melihat semut yang sangat terampil dalam membangun 
sarang mereka 

 
Semut adalah insinyur dan tukang kayu yang trampil dalam membangun 
 
Mereka membangun rumah mereka di bawah tanah, lorong dan jalan tol 
 
Mereka seperti insinyur sipil dan arsitek membangun seluruh struktur untuk 
hidup masyarakat di bawah tanah 
 
Belajar sesuatu dari kehidupan semut dibawah tanah 
 
Kita harus belajar untuk bersembunyi 
 
Semut hidup dibawah tanah musuh tidak dapat melihat mereka 
  
Musuh tidak mengetahui keberadaan mereka, di mana mereka berada 
 
Dan kitapun harus hidup di alam dimana musuh tidak melihat Anda 
 
Selama 10 tahun terakhir 
 
Ada sebuah subjek yang saya eksplorasi 
 
Bagaimana hidup di alam-Nya Allah ketika musuh tidak dapat menemukan Anda 
 
Selama 10 tahun saya merenungkan Kolose 3:1-4 
 
Dan Tuhan menunjukkan di mana tempat 
 
Dia mengatakan bahwa Anda harus berada di tempat seperti itu 
 
Dan saya telah belajar bagaimana untuk hidup di tempat tersebut 
 



Persiapan di akhir jaman saat kegemparan terjadi  
 

10 Jika Anda melihat sarang semut dengan teleskop, Anda menemukan bahwa 
mereka selalu menjaganya dengan tertata baik dan rapi 

 
Apakah Anda seorang yang teratur dan rapi 
 
Lihatlah rumah Anda, jika saya berkunjung ke rumah Anda, saya akan mengetahui  
Anda seorang yang teratur dan rapi? 
 
Belajarlah untuk menjaga agar semuanya tertata rapi dan indah 
 
Ketika Anda bangun di pagi hari, Apakah Anda merapikan tempat tidur Anda 
 
Atau Anda bangun dan keluar dari kamar 
 
Jika rumah Anda berantakan, saya jamin, rumah tersebut tidak akan pernah kaya 
 
Saya lihat banyak rumah yang berantakan dan tidak pernah akan kaya 
 
Belajarlah untuk menjadi seorang yang rapi 
 

11 Semut ketika lahir mereka memiliki tujuan dan misi 
 
Mengapa Anda hidup di bumi ini hari ini 
 
 
Apa panggilan Anda  
 
Apakah Anda tahu misi tujuan Anda mengapa Anda berada di sini  
 
Anda disini bukan untuk memiliki pekerjaan yang baik, dapat bayaran yang baik 
dan bertahan hidup setiap bulan  
 
Anda harus tahu misi Anda  
 
Saya memiliki misi ganda  
 
Misi untuk menjadi Yusuf di dunia 
 



Tetapi pada saat yang bersamaan saya memiliki misi surgawi untuk menjadi 
seorang Henokh di dunia rohani  
 
Bagaimana mengendalikan kekuatan supranatural di dunia roh  
 
Jadi ketika saya berada di market place  
 
Saya harus belajar hidup di dunia spiritual  
 
Kemarin saya saat makan   
 
Dan saya sadar akan alam spiritual di sekitar saya  
 
Tahukah Anda apa yang terjadi kemarin 
 
Saya sedang makan 
 
Tiba-tiba untuk sesaat saya berpindah ke dunia roh 
 
ketika sedang makan, dan saya merasa ada seseorang sedang berjalan menuju 
kearah saya 
 
Saya menoleh ke kiri 
 
Saya melihat seorang wanita tua di alam roh 
 
Berjalan, dan dia melihat ke saya, dia hanya melihat ke saya 
 
Saya melihat kedia dan engkau disini? 
 
Kemudian dia berbalik dan naik ke atas tanggal 
 
Kemudian tepat di depan saya, beberapa Roh gentayangan datang ke arah saya 
 
Dan Anda tahu bagaimana berjalan, mereka mengambang di udara 
 
Tapi itu dunia spiritual, kita harus memahami kita hidup dalam 2 alam 
 
Saya memberikan demonstrasi sekarang 
 
Saudara, saya ingin Anda duduk di kursi yang disana 



 
12 Semut mereka sangat protektif menjaga sarang mereka  

 
Mereka berani berjuang sampai mati untuk membela rumah dan generasi muda 
mereka  
 
Kita harus belajar untuk melindungi keluarga kita  
 
Kita harus belajar untuk menjadi pembela dan melindungi anak kita  
 
Selama Anda tinggal di rumah tertentu  
 
Anda memiliki wewenang dan kuasa khusus dari surga untuk bertanggung jawab 
atas rumah Anda  
 
Anda harus menggunakan nama Yesus untuk mempertahankan wilayah rumah, 
jangan ijinkan mahluk apapun memasuki teritori rumah Anda 
 

13 Semut memiliki interaksi sosial satu sama lain seperti manusia  
 
Kita harus belajar untuk tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, kita harus 
belajar selalu bersekutu satu sama lain 
 
Jangan menjadi pahlawan seorang diri  
 
Belajar untuk memiliki teman dilingkungan Anda 
 
Semut banyak teman nya 
 
Semut mahluk yang sosial 
 
Kita jangan menjadi orang yang anti sosial, kita harus bersahabat 
 
Menjadi teman kemanapun kita pergi 
 

14 Semut itu pintar dan mahluk kecil yang bijak 
 
Karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka tidak membuang-
buang waktu 
 
mereka sangat baik dalam manajemen waktu 



 
mereka menghabiskan waktu mereka dengan bijak  
 
mereka bukan pemalas 
 
mereka selalu keluar masuk dan melakukan sesuatu untuk komunitas mereka 
 
mereka tidak egois  
 
mereka tidak hidup untuk diri mereka sendiri  
 
mereka hidup bermasyarakat  
 
kita harus hidup bagi tubuh Kristus  
 
kita tidak hidup untuk diri kita sendiri  
 
kita adalah bagian dari tubuh Kristus 
 

15 Pernahkah Anda melihat semut bekerja tanpa penjaga atau mandor?  
 
Tidak ada yang memaksa mereka untuk bekerja  
 
Mereka bekerja dengan sukarela dan ceria  
 
Mereka adalah makhluk penuh inisiatif 
 
Tidak ada yang mendorong mereka untuk bekerja  
 
Jika Anda berinisiatif dalam pekerjaan Anda sendiri, saya yakin, Anda pasti sukses 
karena Anda seorang disiplin diri 
 

16 Semut adalah penanggung beban, mengangkat beban dua kali berat dari 
berat badan mereka. Belajarlah untuk menjadi penanggung beban sesama 

 
Gal 6:1 menanggung beban satu sama lain, mengampuni dan menanggung setiap 
kelemahan lainnya 
 

17 Pernahkah Anda perhatikan, semut tidak pernah berlibur? 
 
Semut tidak pernah beristirahat dari pekerjaan mereka  



 
Mereka tidak pernah beristirahat untuk minum teh  
 
Mereka bekerja dari terbit matahari ke matahari terbenam 
 
Dan kita tidak pernah melihat seseorang memberikan medali karena mereka 
pekerja keras  
 
Semut pekerja luar biasa 
 
 

18 Semut tidak pernah cuti sakit 
 
Mereka tidak pernah mengambil cuti sakit mereka, mereka selalu bekerja 
 
Kenyataannya, jika Anda belajar bekerja setiap hari Anda akan tetap sehat  
 
Dan bila anda berhenti bekerja, saat itulah umur anda akan cepat menjadi tua 
 

19 Semut tetap aktif untuk memegang exsistensi seluruh kehidupan mereka 
 
Tahukah Anda umur semut sangat pendek? 
 
Umur semut sekitar 1 tahun 
 
Dan mereka hidup dan menghabiskan hidup dengan sangat hati-hati 
 
Apa kehidupan yang TUhan berikan kepada kita, kita harus menggunakannya 
dengan bijak 
 

20 Semut memiliki kebajikan kerajinan emas 
 
Kerajinan adalah kebajikan terbesar yang mempromosikan semangat yang luar 
biasa 
 
Jika Anda rajin, Anda tidak akan pernah miskin 
 
Didalam Amsal 10:4 berkata, tangan orang rajin menjadikan kaya 
 
Kita harus belajar dari semut 
 



Kita jangan menjadi seorang pemalas 
 
Kita akan terus bekerja untuk kerajaan Tuhan sampai kedatangan Kristus didepan 
pintu 
 
Amin, Bapa kami berterima kasih 
 
Untuk firman singkat ini dan ajar kami untuk memahami dan belajar jalan-
jalannya semut lebih lagi. Tuhan kami ucapkan terima kasih. Amin. 
 
 
Appreciation to Sister Lannie for audio translation into this document 

 

 
 


