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KEJAHATAN ORANG EDOM TERHADAP ISRAEL 
 
 
Ayat Emas: 
“Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, menuju hidup, tetapi siapa mengejar 
kejahatan, menuju kematian.” (Ams. 11:19) 
 
 
Ringkasan Khotbah 
Orang Edom adalah keturunan Esau, mereka tinggal di pengunungan Seir  (Kej. 36:8-9).  
Orang Israel adalah keturunan Yakub (Kej. 32:28; 35:10).  Karena itu orang Edom dan orang 
Israel sesungguhnya bersaudara (Ul. 23:7).  Esau pernah menaruh dendam terhadap Yakub, 
karena Yakub telah merampas berkat untuk anak sulung dengan tipu daya (Kej. 27:41-42).  
 
Walaupun kemudian Esau berdamai dengan Yakub, tetapi keturunan Esau yaitu orang Edom 
sombong dan senantiasa berbuat jahat kepada orang Israel. Oleh karena Israel adalah umat 
pilihan Allah, maka siapa yang berbuat jahat kepada Israel, Tuhan murka dan akan 
menghukumnya.   
 
Apakah kejahatan orang Edom terhadap Israel? 
 
 1. Orang Edom melakukan kekerasan terhadap orang Israel.  

• Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka cela akan meliputi engkau, 
dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. (Obaja 1:10).   

• Orang Edom dan orang Israel sesungguhnya bersaudara, karena leluhur mereka 
Esau dan Yakub kekak beradik, namun orang Edom melakukan kekerasan 
terhadap Israel.  

 
 2. Orang Edom menjadi penonton ketika orang Israel ditimpa kesusahan.  

• Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut 
kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan 
membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu (Obaja 
1:11).  

• Ketika Yerusalem diserang musuh (Babel) orang Edom tidak membantu Israel 
saudaranya, sebaliknya mereka berdiri di kejauhan menjadi penonton (Bil. 20:14-
21). 

 
 3. Orang Edom memandang rendah dan bersukacita ketika orang Israel mengalami 

kesusahan.  

• Janganlah memandang rendah saudaramu, pada hari kemalangannya, dan 
janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya; dan 
janganlah membual pada hari kesusahannya (Obaja 1:12).  

• Waktu orang  Israel saudaranya mengalami kesusahan,  malah  orang Edom 
bersukacita (senang).  

 
 4. Orang Edom memegang kesempatan berbuat jahat kepada Israel.    

• Janganlah masuk ke pintu gerbang umat-Ku pada hari sialnya, bahkan janganlah 
memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya; dan 
janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya (Obaja 1:13).  

• Ketika orang Babel menyerang orang Israel, orang Edom tidak menolongnya, 
malah memegang kesempatan berbuat jahat yaitu merampok harta kekayaan 
Israel.  
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 5. Orang Edom malah menimpakan kesusahan kepada Israel saat dalam kesusahan.  

• Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang 
luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan 
(Obaja 1:14).  

• Orang Edom menghadang, menangkap dan menjual orang Israel, saudaranya 
kepada musuh saat Israel kesusahan. 

 
 
Sharing Keluarga: 
1. Bagikan bentuk-bentuk kejahatan Edom di masa kini yang Anda jumpai di sekitar kita. 
2. Bagaimana menghindarkan diri terlibat dalam perbuatan bullying terhadap orang yang 

lemah? Pelajari bentuk-bentuk bullying melalui internet. Apa nasihat firman terhadap 
perbuatan ini? https://kumparan.com/millennial/4-macam-bentuk-bullying-yang-perlu-
kamu-tahu/full 

3. Bagaimana Anda dapat membangun empati terhadap orang lain yang ditimpa kesusahan. 
4. Bagaimana peranan Anda sebagai umat Tuhan ditengah dunia yang semakin jahat dan 

apa yang dapat Anda lakukan? 
 
 
Evaluasi Proyek Iman:  
Ceritakan pengalaman unik Anda melakukan proyek iman sebelumnya! 
 
 
Proyek Iman Tujuh Hari:  
Perhatikan dan tolonglah seseorang yang sedang mengalami bullying di sekitar Anda. Jadilah 
sahabat doanya.  
 
 
Pokok Doa: 
1. Mengucap syukur atas anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. 
2. Mohon Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menyinarkan terang 

Kristus. 
3. Mohon kepada Tuhan Yesus membantu kita menyingkirkan semua penghalang yang 

menghambat pelita kita untuk menyala. 
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