


• Kej 4:5 Adam berumur 930 tahun lalu ia mati

• Kej 4:8 Set berumur 912 tahun lalu ia mati

• Kej 4: 11 Enos berumur 905 tahun lalu ia mati

• Kej 4:14 Kenan berumur 910 tahun lalu ia mati

• Kej 4:17 Mahalaleel berumur 895 tahun lalu ia mati

• Kej 4: 20 Yared berumur 962 tahun lalu ia mati



• Monoton

• Kering

• Berakhir dengan kematian

–Setelah x berumur y, dia memperanakan z

–X masih hidup sekian tahun lagi, kemudian ia mati



Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan 
Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan ALLAH 

selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan 
Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan 

perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 dan 
Henokh hidup bergaul dengan ALLAH lalu ia tidak ada 

lagi, sebab ia telah diangkat oleh ALLAH.



• Setelah Henokh berumur sekian tahun 
ia memperanakan metusalah

• Henokh hidup bergaul dengan ALLAH 
selama 300 tahun lagi
Setelah ia memperanakan Metusalah dan anak-anak lelaki dan 
perempuan



Jadi Henokh mencapai umur 365 
tahun

Henokh hidup bergaul dengan 
ALLAH, lalu ia tidak ada lagi, sebab 

ia telah diangkat oleh ALLAH



3 Rahasia Hidup Henokh dalam Kejadian 5:21-24

1. WALK

2. TALK

3. WORK

With GOD



Hidup adalah sebuah Perjalanan

 Alkitab berisi cerita perjalanan umat ALLAH dari Eden 1 menuju ke 
Eden 2 (Surga)

 Perjalanan itu tidak akan pernah mencapai tujuan jika tidak ada 
Kesepakatan bersama

 Maju bersama

 Pergi kemana pun disuruh



BERJALAN DENGAN ALLAH

• Walked With GOD (KJV, NASB)

• Walked Faithfully with GOD (NIV)

Hidup dalam persekutuan dengan ALLAH

 Akrab, Karib dan Intim dengan ALLAH



BERJALAN DENGAN IMAN

• Setelah Henokh berumur 65 tahun dia melahirkan 
Metusalah

–Hubungan kasih antara Ayah & Anak

• Henokh bergaul dengan ALLAH

–Hubungan kasih antara Henokh & ALLAH

–Henokh percaya penuh kepada ALLAH



Akrab dengan TUHAN

 Mendengar suara ALLAH

• Melalui alam

• Melakui Malaikat

• Melalui Roh Kudus

• Melalui  Kitab Suci

 Berbicara dengan ALLAH

• Mencurahkan isi hati yang terdalam kepada ALLAH
– Melalui doa pribadi, keluarga & Jemaat

– Meditasi



HIDUP DENGAN KARAKTER ILAHI

• Hidup percaya dan bukan curiga

• Hidup benar walau tidak tenar

• Hidup saleh tanpa salah

• Hidup sabar bukan kasar dan barbar

• Hidup setia tak perlu dijaga-jaga

• Hidup sempurna di hadapan Bapa



Di tengah kesibukan
tugas sehari-hari, 

Henokh menyisihkan
waktu untuk

berhubungan dengan
Tuhan. 

PN & B



Semakin sibuk dan semakin
berat tugasnya, Henokh

semakin sungguh-sungguh
berdoa. Henokh

memperkembang satu
kebiasaan untuk

mengasingkan diri pada
jam-jam tertentu untuk

berdoa.  

PN & B



• Henokh melakukan apa yang ALLAH inginkan

–Apa yang ALLAH senangi, itu yang Henokh senangi

–Apa yang ALLAH benci, itu yang Henokh benci

• Henokh bekerja dengan motivasi semua untuk 
kemuliaan TUHAN dan bukan diri



WORK OF SERVICE

• Berbuat kebajikan kepada orang banyak

• Tidak membeda-bedakan orang

• Tindakan kasih yang tanpa pamrih



WORK OF WITNESS

• Memberitakan Injil keselamatan

• Menuntun orang kepada TUHAN supaya selamat



Ketika Kristus di dunia ini

WALK

 TALK

WORK

With THE FATHER



APAKAH HASIL PERGAULAN HENOKH
DENGAN TUHAN?

“Semakin lama bergaul, Henokh semakin bercahaya
memantulkan citra Allah, bukan hanya dalam
bentuk tabiat atau perilaku tetapi juga dalam

bentuk jasmani. Wajah Henokh bersinar dengan
cahaya kesucian seperti yang menyinari wajah

Yesus Kristus.”  

PN & B



“Selepas Henokh
berkomunikasi dengan
Allah di surga, orang-
orang jahat sekalipun
terharu memandang

wajahnya yang 
memantulkan citra surga”  



• HOME (Earthly but not Worldly)

–WALK

–TALK

–WORK

• Home (Heavenly)

With The LORD



• Berkomunikasi dengan ALLAH
– Mendengar suara ALLAH

– Berbicara dengan ALLAH

• Menghidupkan Tabiat Surgawi
– Kidup dalam kesalehan

– Hidup dalam Kesetiaan

• Bekerjasama dengan ALLAH
– Berbuat kebajikan

– Mengabarkan Injil



seorang gadis kecil menggambarkan pengalaman Henokh kepada ibunya.

“mama”, katanya. satu hari Henokh dan Tuhan berjalan-jalan bersama-sama, 
mereka berjalan dan mereka berbicara dan mereka berbicara dan mereka 

berjalan, sampai akhirnya Henokh berkata, “oh Tuhanku yang kekasih, 
sekarang sudah malam. Sebaiknya aku pulang.” 

dan Tuhan berkata, “mengapa, Henokh, kita sudah berjalan begitu lama 
bersama-sama, saya percaya kita lebih dekat ke rumah saya daripada ke 

rumahmu.” “kenapa kau tidak pulang denganku malam ini?”
jadi Henokh pulang dengan Tuhan, dan hidup selama-lamanya dengan 

ALLAH.



Tabiat Henokh semakin mirip dengan tabiat
Tuhan atau tabiat Surga, sehingga dia lebih

cocok tinggal di Surga daripada di dunia.



4  PELAJARAN dari persahabatan Antara 
HENOKH  dengan ALLAH











Marilah kita WALK, TALK, WORK With THE LORD


