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MOTHERHOOD 

 

2TAWARIKH 22:10-12 

10 Ketika Atalya, ibu Ahazia, melihat 

bahwa anaknya sudah mati, maka 

bangkitlah ia membinasakan semua 

keturunan raja dari kaum Yehuda.  

11 Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, 

mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia 

dari tengah-tengah anak-anak raja yang 

hendak dibunuh itu, memasukkan dia 

dengan inang penyusunya ke dalam 

gudang tempat tidur. Demikianlah 

Yosabat, anak perempuan raja Yoram, 

isteri imam Yoyada, --ia adalah saudara 

perempuan Ahazia--menyembunyikan dia 

terhadap Atalya, sehingga ia tidak dibunuh 

Atalya.  

12 Maka tinggallah Yoas enam tahun 

lamanya bersama-sama mereka dengan 

bersembunyi di rumah Allah, sementara 

Atalya memerintah negeri. 

 

YOHANES 10:10 

10 Pencuri datang hanya untuk mencuri 

dan membunuh dan membinasakan; Aku 

datang, supaya mereka mempunyai hidup, 

dan mempunyainya dalam segala 

kelimpahan. 

 

2KORINTUS 5:17 

17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia 

adalah ciptaan baru: yang lama sudah 

berlalu, sesungguhnya yang baru sudah 

datang. 

2TAWARIKH 22:2 

2 Ahazia berumur empat puluh dua tahun 

pada waktu ia menjadi raja dan setahun 

lamanya ia memerintah di Yerusalem. 

Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri. 

 

1RAJA-RAJA 16:25 

25 Omri melakukan apa yang jahat di mata 

TUHAN dan ia melakukan kejahatan lebih 

dari pada segala orang yang 

mendahuluinya. 

 

1RAJA-RAJA 16:30 

30 Ahab bin Omri melakukan apa yang 

jahat di mata TUHAN lebih dari pada 

semua orang yang mendahuluinya. 

 

MATIUS 1:5 

5 Salmon memperanakkan Boas dari 

Rahab, Boas memperanakkan Obed dari 

Rut, Obed memperanakkan Isai, 

 

IBRANI 11:31 

31 Karena iman maka Rahab, perempuan 

sundal itu, tidak turut binasa bersama-

sama dengan orang-orang durhaka, 

karena ia telah menyambut pengintai-

pengintai itu dengan baik. 

 

RUT 1:16 

16 Tetapi kata Rut: "Janganlah desak aku 

meninggalkan engkau dan pulang dengan 

tidak mengikuti engkau; sebab ke mana 

engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, 

dan di mana engkau bermalam, di situ 

jugalah aku bermalam: bangsamulah 

bangsaku dan Allahmulah Allahku; 



KISAH RASUL 2:7-8 

7 Mereka semua tercengang-cengang dan 

heran, lalu berkata: "Bukankah mereka 

semua yang berkata-kata itu orang 

Galilea?  

8 Bagaimana mungkin kita masing-masing 

mendengar mereka berkata-kata dalam 

bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita 

pakai di negeri asal kita: 

 

YEHEZKIEL 16:6 

6 Maka Aku lalu dari situ dan Kulihat 

engkau menendang-nendang dengan 

kakimu sambil berlumuran darah dan Aku 

berkata kepadamu dalam keadaan 

berlumuran darah itu: Engkau harus hidup 

 

YEHEZKIEL 37:5-6 

5 Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada 

tulang-tulang ini: Aku memberi nafas 

hidup di dalammu, supaya kamu hidup 

kembali.  

6 Aku akan memberi urat-urat padamu 

dan menumbuhkan daging padamu, Aku 

akan menutupi kamu dengan kulit dan 

memberikan kamu nafas hidup, supaya 

kamu hidup kembali. Dan kamu akan 

mengetahui bahwa Akulah TUHAN." 

 

2TAWARIKH 22:12 

12 Maka tinggallah Yoas enam tahun 

lamanya bersama-sama mereka dengan 

bersembunyi di rumah Allah, sementara 

Atalya memerintah negeri. 

 

2RAJA-RAJA 12:2 

2 Yoas melakukan apa yang benar di mata 

TUHAN seumur hidupnya, selama imam 

Yoyada mengajar dia. 

 

2TAWARIKH 24:15-16 

15 Yoyada menjadi tua, dan lanjut umur, 

lalu matilah ia. Seratus tiga puluh tahun 

umurnya ketika ia mati.  

16 Ia dikuburkan di kota Daud di samping 

raja-raja, karena perbuatan-perbuat yang 

baik di Israel terhadap Allah dan rumah-

Nya. 


