




Sekitar tahun 2000 SM,
dua anak kembar lahir dari 

ishak dan istrinya, Ribka.

Anak yang sulung, Esau, memberikan
hak kesulunga�ya dan pergi ke
daerah pegunungan tidak rata di

sebelah selatan Laut Mati.

Daerah itu dinamakan Edom, 
dan keturuna�ya disebut 

orang-orang Edom.

Meski mereka bersaudara dengan orang 
israel, mereka melawan orang israel.

S�t orang ibrani keluar dari
Mesir, orang Edom tidak mengizinkan

mereka melintasi tanah mereka.

Permusuhan itu berlangsung berabad-abad. 
Herodes, seorang keturunan Edom, memerintahkan 

untuk membunuh semua anak laki-laki di Betlehem 
dalam upaya untuk membunuh Yesus.

S�t orang Filistin dan
orang Arab menyerang Yehuda
pada 848 SM, orang Edom ikut

menyerang dan menjarah.

Kejadian 25:23-26; Bilangan 20:14-21Kejadian 25:23-26; Bilangan 20:14-21
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Nama Obaja berarti 
“hamba Tuhan”, dan A�ah 
memberinya penglihatan 

tentang kehancuran 
Edom serta keraj�n 

A�ah yang akan datang.

Suatu
kabar telah
datang dari

Tuhan.

Yehuda, kamu
harus mengirim

pasukanmu melawan
Edom dan meng-
hancurka�ya!

Hai Edom, kamu 
sombong karena kamu 
tin�al di bukit yang 

tin�i dan aman [1].

“Aku akan 
membawamu turun,” 

firman Tuhan.

Seluruh
harta bendamu
akan ditemukan

dan diambil.

[1] Orang Edom meyakini bahwa ngarai dan puncak-puncak
tempat mereka tinggal, termasuk ibu kota mereka, Petra,
berada di tempat tertinggi sehingga menjadikan mereka
tidak dapat ditembus.

Semua sekutumu akan
berbalik melawanmu.
tidak seorang bijak

pun yang akan
tersisa. [2]

Para pejuang yang 
paling gagah tidak 

akan berdaya.

Mengapa?
Karena apa yang

telah kamu perbuat
kepada saudaramu,

israel.

Sekarang, 
dosa-dosamu akan

dipertontonkan. kamu
akan dilenyapkan untuk

selamanya.

[2] Karena Edom terletak di Jalan Besar Raja, mereka punya
banyak orang bijak yang berinteraksi dan belajar dari
orang-orang yang datang dari india, Eropa, dan Afrika Utara.
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“Kamu menin�alkan israel s�t mereka 
membutuhkanmu. Kamu mundur sementara para 
penyerang merampas kekay�n mereka dan 

memecah belah Yerusalem.”

“Seharusnya kamu tidak tamak s�t 
mereka dibawa ke negeri asing.”

“Dan, pada masa bencana 
mereka, kamu menjarah israel.”

“Kamu bahkan berdiri di 
persimpangan jalan dan 
membunuh orang-orang 

yang hendak lari.”

“Kamu menangkap 
orang-orang yang 

selamat dan 
mengembalikan 
mereka kepada 

musuh-musuh 
mereka.”

“Sama seperti yang telah kamu lakukan, 
demikianlah yang akan terjadi kepadamu.”

“‘Kamu telah minum cawan-Ku dan
bangsa-bangsa di sekitarmu

akan meminumnya juga. mereka
akan terhuyung-huyung dan

lenyap dari sejarah.’” [1]

[1] Yehuda akan dihukum untuk sementara karena dosa mereka,
tapi Edom dan bangsa-bangsa lain akan dihukum untuk seterusnya.
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“Tapi, A�ah akan memberi pembebasan. israel 
akan menduduki kembali tanah milik itu.” [1]

“‘Tidak akan ada yang selamat di Edom,’ 
karena Tuhan telah berfirman.” [2]

[1] Keberuntungan akan berbalik saat 
Kristus menetapkan kerajaan seribu 
tahun-Nya. israel akan memiliki semua 
tanah yang dijanjikan kepada Abraham.

[2] Edom dan penduduknya 
lenyap dari sejarah.

“Umat-Ku yang tin al di Negeb akan 
menduduki negeri perbukitan Edom.”

“Mereka akan memiliki dataran Filistin, 
padang Samaria, dan pesisir Fenisia.”

“Sebab, penyelamat-penyelamat akan datang
ke Yerusalem dan memerintah [3] seluruh
Edom. Lalu, Tuhan akan menjadi Raja!”

[3] Seperti halnya ada hakim-hakim pada zaman israel, dalam kerajaan seribu 
tahun, Allah juga akan membangkitkan para pemimpin yang seperti itu.
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