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Pamagat: Mt. Seir o Mt. Zion 

 

Texto: Obadiah v.4 – “Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the 

stars, thence will I bring thee down, saith the LORD.” 

 Pagsasalin: “Bagaman ikaw ay magmamataas ng sarili na parang agila, bagaman inilalagay mo 

ang iyong pugad na kasama ng mga bituin, aking ibababa ka mula roon, sabi ng PANGINOON. 

 

Panimula: 

 1.  Ang aklat ni Obadiah ay isang maliit na aklat pero napatindi ang mensahe. 

2.  Wala tayong alam patungkol sa persona ni Obadiah. (Habakkuk, Haggai, Malachi – 

anonymous prophets). 

 3.  Name meaning: “servant of Jehovah.” 

 4.  V.11 Subsequent to the Babylonian Captivity. 

 5.  v.6 – key verse – Ang mga tiga-Edom ay nanggaling kay Esau. 

 7. Ang ang huling mga versiculo mula v.17-21 ay patungkol sa pagpapanumbalik ng Israel. 

 8.  Ang mensahe ng nakaraan (para sa mga Edomites) ay mensahe para rin sa kapanuhanan natin. 

 

 

I.  Ang Background ng Magkakapatid: 

A.  Genesis 36:1 [heritage descended from Esau] 

B.  Twin brothers…Jacob and Esau. [a family divided] 1,200 years later the Edomites. 

B.1. Jacob – spiritual discernment. (Believer) 

  B.2. Esau – carnal. (Unbeliever) – Heb. 12:16 – (immoral o mapaglapastangan) 

 

II.  Ang mga Kasalanan ng mga Tiga-Edom (Edomites): 

A. v.3 – Pride (Pagmamataas o Pagmamalaki) – Kaya ko na mabuhay kahit na wala ang Dios. 

  A.1.  Proverbs 6:16-19. 

  A.2.  James 4:6; 1 Peter 5:5. 

A.3.  1 John 2:16 – kapalaluan (o pagmamataas) sa buhay, ay hindi galing sa 

Ama, kundi galing sa mundo (Demonyo). 

   A.4.  Petra – in the clefts of the rock. Great canyons!  

 (Ang siyudad ng Petra ay isa sa mga wonders of the world ngayon. Sila 

ay gumawa ng mga bahay na nakaukit sa loob ng siwang ng mga bato sa 

bundok). (v.4) 

B. v.10 – Violence (Karahasan)– (against thy brother Jacob) –  

  a. Hinikayat nila ang mga kalaban ng Judah – v.12-13 

  b. Maligaya sila sa pagbagsak ng Judah – v.14 

  c. Ginawa nilang mga alipin ang mga tumakas na tiga-Judah – v.15-16 

 

II.  The False Security of the Edomites vs. the Eternal Security of Mt. Zion: 

 A.  Ang mga Edomites ay nakatira sa Mount Seir. “Mount of Esau” (v.8; v.9; Gen. 36:8-9). 

 B.  Ang mga ligtas ay makakatira sa Mount Zion. (v.17; v.21). Ps. 48:2. 

 

Katapusan: 

 1.  Ang akala ng mga Edomites, sila ay ligtas sa kapahamakan pero hindi nila inisip ang Dios. 

 2.  Ang tagumpay ay para sa lahat ng mga ligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. 
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