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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 
เดินกับพระเจ้า 

วันที่เทศนา : 7 สิงหาคม 2016 
 

ข้อพระคัมภีร์  

“เอโนคอยู่มาได้ 65 ปี จึงมีบุตรชื่อเมธูเสลาห์ หลังจากเอโนคมีบุตรคือเมธูเสลาห์แล้ว ก็ด าเนิน
กับพระเจ้า 300 ปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน รวมอายุของเอโนคได้ 365 ปี เอโนคด าเนิน

กับพระเจ้าแล้วก็หายไปเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป” (ปฐมกาล 5: 21 – 24) 
“And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah: And Enoch walked with God 

after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:  And all the 
days of Enoch were three hundred sixty and five years:  And Enoch walked with God: and he 

was not; for God took him.” (Genesis 5: 21 – 24) 

 เอโนคเป็นบุคคลพิเศษในประวัติศาสตร์มนุษย์ เขาไม่ต้องชิมความตายก่อนไปอยู่กับ
พระเจ้า พระคัมภีร์พูดถึงเขาว่า 

“คนเหล่านี้แหละท่ีเอโนค ซึ่งเป็นคนชั่วอายุท่ี เจ็ดนับจากอาดัมพยากรณ์ไว้ว่า นี่แน่ะ องคพ์ระผู้
เป็นเจ้าก าลังเสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์นับเป็นหมื่นๆ เพื่อท าการพิพากษาทุกคน 

และเพื่อท าให้คนอธรรมทุกคน ส านึกตัวถึงการอธรรมทุกอย่างท่ีพวกเขาท าไปตามวิถีทาง
อธรรมนั้น และส านึกตัวถึงความหยาบช้าทั้งหมด ท่ีคนบาปชั่วได้กล่าวร้ายต่อพระองค์”  

(ยูดาห์ 14, 15) 
“It was also about these that Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, “Behold, the 
Lord comes with ten thousands of his holy ones, to execute judgment on all and to convict all 

the ungodly of all their deeds of ungodliness that they have committed in such an ungodly 
way, and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against him.” (Jude 14, 15) 
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“โดยความเชื่อ เอโนคจึงถูกรับขึ้นไป เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย ไม่มีผู้ใดพบท่าน
เพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว  เพราะก่อนท่ีจะรับท่านขึ้นไปนั้น ท่านได้รับการรับรองแล้วว่า

ท่านเป็นท่ีพอพระทัยของพระเจ้า” (ฮีบรู 11: 5) 
“By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God 

had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God.” 
(Hebrew 11: 5) 

 เป็นคนในชั่วอายุท่ีเจ็ดนับจากอาดัม 
 เป็นผู้เผยพระวจนะเก่ียวกับการเสด็จมาครั้งท่ีสอง และการพิพากษา 
 เป็นบุรุษแห่งความเชื่อ 
 เป็นบุคคลท่ีได้รับการยกย่องว่าการด าเนินชีวิต เป็นท่ีชอบพระทัยของพระเจ้า 

 

 เราสามารถน าเอาเร่ืองของเอโนคมาประยกุต์ใช้ในชีวิตของเราอะไรได้บ้าง 

 

I. ความส าคัญของการตัดสินใจ 

 เมื่อเอโนคอายุได้ 65 ปี เขาตัดสินใจเดินกับพระเจ้า เขาเคยเดินกับคนไม่เชื่อและใช้ชีวิต
ภายใต้อิทธิพลของความบาป แต่มาถึงจุดหนึ่งเขาได้พบกับพระเจ้า เขารับรู้ทางของพระเจ้าและ
ตัดสินใจออกจากทางโลกมุ่งสู่ทางธรรม แม้จะเป็นคนเดียว 

 

II. ความมุ่งมั่น 

“เพราะฉะนั้น อย่าละทิ้งความไว้วางใจของท่าน อันจะน ามาซึ่งบ าเหน็จยิ่งใหญ่ ท่านทั้งหลาย
จ าเป็นต้องมีความทรหดอดทน เพื่อท่านจะสามารถท าตามพระทัยของพระเจ้าได้ แล้วท่านก็จะ

ได้รับสิ่งท่ีทรงสัญญาไว้นั้น” (ฮีบรู 10: 35, 36) 
“Cast not away therefore your confidence, which hath great recompence of reward.  For ye 

have need of patience, that, after ye have done the will of God, ye might receive the promise.” 
(Hebrew 10: 35, 36) 
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 เขาเดินทางนี้ถึง 300 ปี เขามีท้ังความอดกลั้นและความอดทนต่อความยากล าบาก และ
ความกดดันจากสังคม ตัดสินใจแล้วไม่หันหลังกลับ 

 

III. บ าเหน็จแห่งความมั่นคง 

“เอโนคด าเนินกับพระเจ้าแล้วก็หายไปเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป” (ปฐมกาล 5: 24) 
“And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.” (Genesis 5: 24) 

 ทุกคนท่ีเชื่อใหม่เลือกจะติดตามพระเจ้า บางคนต้องเผชิญความยากล าบากในการเดินให้
อยู่ในทางแห่งความชอบธรรม บ าเหน็จของเขาคือ กายทิพย์ ท่ีเขาจะได้รับเมื่อพระเยซูเสด็จ
กลับมา 

 

 

 
 
 
 


