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Abstrak 

Peristiwa gerak mundur Yesus dan para murid dari Yudea ke Galilea merupakan 

peristiwa yang menegangkan. Peristiwa itu kelihatannya Yesus dan murid-murid-Nya dipaksa 

untuk meninggalkan daerah Yudea. Yesus tidak ingin menimbulkan konflik yang terlalu dini 

dengan pihak orang Farisi di Yudea. Secara geografis tindakan Yesus melintasi daerah Samaria 

dapat dianggap sebagai tindakan yang wajar, karena jarak tempuh Yudea – Galilea dengan 

melewati wilayah Samaria merupakan jalur terdekat yakni dapat ditempuh dengan waktu 

tempuh yang relatif lebih cepat, jika dibandingkan dengan jalur Trans-Yordania. Tetapi yang 

menjadi persoalan dalam konteks Yohanes 4:4-26 adalah apakah tujuan utama yesus melintasi 

wilayah Samaria disebabkan hanya karena faktor geografis atau ada faktor lain? 

 Keharusan Yesus melintasi wilayah Samaria tidak hanya mengacu kepada aspek 

geografis, tetapi yang lebih utama adalah mengacu kepada aspek teologis. Tintakan Yesus itu 

dapat dianggap melawan tradisi etnis orang Yahudi konservatif karena melintasi daerah kafir. 

Penggunaan kata “Ἔδει – keharusan”, menegaskan sikap Yesus sedang meruntuhkan batas-

batas tradisi, budaya, dan agama orang Yahudi – Samaria. Dalam dialog Yesus dengan 

perempuan Samaria tampak Yesus sedang mengubah konsep dan paradigm bangsa Yahudi 

tentang keselamatan yang dipandang hanya bersifat khusus bagi orang Yahudi dan 

kebanggaan mereka terhadap Yerusalem, serta mengubah konsep dan paradigm Samaria 

mengenai tradisi kepercayaan mereka di gunung Gerazim.     

Kemudian konteks ini juga memperlihatkan Yesus berusaha mendamaikan kedua bangsa 

yang terus hidup dalam konflik selama berabad-abad. Indikasi ini dapat dilihat pada frasa οὐ 

γὰρ συνχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρίταις. Karena itu untuk mendamaikan kedua bangsa ini 

yesus secara gamblang menyatakan diri-Nya sebagai Mesias Anak Allah melalui ungkapan 

πίστευέ μοι. Ungkapan ini sudah membuka jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain 

(universal). Ada penekanan misi yang bersifat Sintripetal dan Sentrifugal. Selain itu, penekanan 

lain dari kata keharusan ini adalah memperlihatkan adanya keharusan yang bersifat ironis. 

Meskipun demikian, di dalam keharusan itu, justru memperlihatkan adanya penekanan 

mengenai tanggung jawab orang Kristen yang harus ber-PI, dan penekanan mengenai sifat 

Gereja yang harus misioner. 
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Bab I  

Pendahuluan 

 

Dalam bab ini terdiri atas: Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah 

Penelitian, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Injil Yohanes sering disebut sebagai Injil yang unik sebab memiliki banyak 

keunikan yang sangat menonjol, bahkan sering juga dikatakan berbeda1 jika 

dibandingkan dengan Injil Sinoptis. Perbedaan itu tampak dari segi kronologi, 

peristiwa, dan penekanan teologis. Perbedaan tersebut, sering menjadi bahan 

perdebatan dan diskusi di kalangan teolog Kristen, karena hal tersebut selalu dianggap 

problem kritis Injil keempat.2 Salah satu bagian perbedaan itu adalah kisah pelayanan 

Yesus terhadap perempuan Samaria. Kisah ini dikatakan unik dan menonjol karena 

tidak dikisahkan di dalam Injil Sinoptis, namun hanya secara khusus dikisahkan di 

dalam Yohanes 4:1-42. Richardson (1960, 78) menyatakan, “Kisah perjalanan Yesus dari 

Yudea menuju ke Galilea dan Dia harus melewati daerah Samaria serta melakukan 

percakapan dengan perempuan Samaria dapt dikatakan bahwa sebagai peristiwa yang 

tidak dimuat dan tidak mungkin menjadi fakta sejarah dalam Injil Sinoptis.” 

Pandangan ini memperjelas bahwa kisah ini memang tidak diberi perhatian khusus 

oleh Injil Sinoptis, tetapi dikisahkan secara khusus di dalam Injil Yohanes.3 

Kisah ini unik dan menarik karena memperlihatkan perbedaan yang sangat 

signifikan dengan kisah sebelumnya yakni percakapan Yesus dengan Nikodemus 

(Yoh. 3:1-21). Van Houwelingen (1997, 108) menyatakan,  

 

                                                             
1Merrill C. Tenney menegaskan bahwa Injil Yohanes paling berbeda dan mungkin paling berharga di antara 

keempat Injil kanonik. Perbedaan itu sangat jelas dari struktur maupun gaya bahasanya. Injil ini tidak memuat kisah 

perumpamaan dan hanya tujuh mukjizat, lima di antaranya tidak termuat dalam kitab-kitab Injil lainnya. Pengajaran 

Yesus yang dikutip di dalamnya lebih banyak menyangkut pribadi-Nya daripada ajaran tentang kerajaan. 

Percakapan pribadi jauh lebih banyak, dan hubungan pribadi Yesus lebih ditekankan daripada hubungan umum-

Nya dengan masyarakat. Injil ini sangat bercorak teologis, dan terutama membahas sifat-sifat pribadi Yesus serta 

makna iman kepada-Nya (Tenney 2006,231)  
2Beberapa problem kritis Injil Yohanes terletak dalam relasinya dengan Sinoptik. Jika Yohanes merupakan 

satu-satunya Injil, maka akan timbul banyak masalah, demikian pula jika Sinoptik dilepaskan dari Injil Yohanes. 

Bagaimanapun dapat dilihat relasi di antara keduanya, masing-masing diperlukan untuk membuat yang lain dapat 

dipahami. Bahkan ada yang berusaha menjelaskan bahwa Injil Yohanes dan Injil Sinoptik saling melengkapi, seperti 

yang dijelaskan oleh H. S. Holand dalam bukunya The Fourth Gospel bahwa atas sifat Injil Yohanes didasarkan pada 

pengamatan bahwa Injil Sinoptik meninggalkan berbagai problema tak terpecahkan yang dijawab oleh Injil Yohanes. 

Dengan kata lain, agar dapat dipahami, Sinoptik memerlukan ditulisnya Injil lain (Guthrie 2012, 265)   
3Alan Richardson (1960, 78) menjelaskan bahwa ada yang mengklaim mengenai kisah ini hanya sebagai kisah 

yang memperlihatkan karakteristik Injil Yohanes sebagai Injil yang bersifat teologis jika dibandingkan dengan Injil 

Sinoptis. Dalam hal ini, timbul pertanyaan, apakah hanya alasan teologis yang memungkinkan penulis Injil keempat 

menuliskan kisah ini?  



Kedua lawan berbicara Yesus itu membentuk kontras yang besar, Nikodemus adalah 

orang yang terpelajar, berpengaruh dan dihormati, dia orang Yahudi ortodoks. 

Sebaliknya, wanita Samaria itu boleh jadi tidak belpendidikan, tidak punya pengaruh apa 

pun, dan dihina orang. Dia wanita keturunan Saman'a yang percaya teguh kepada 

dongeng-dongeng rakyan Tetapi sementara percakapan dengan Nikodemus tidak 

mengahasilkan efek yang langsung terlihat, sekurangnya dilihat sekilas, maka penemuan 

dengan wanita Samaria ini akan menimbulkan akibat yang besar di kota Sikhar.  

Van Houwelingen memperlihatkan bahwa, kisah percakapan Yesus dengan perempuan 

Samaria (4; 1-42) memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan kisah sebelumnya (3:1-21). 

Apalagi perbedaan itu sangat jelas terlihat dari segl' status perempuan Samaria yang mewakili 

orang Samaria yang statusnya dipandang rendah oleh orang Yahudi konservatif dan 

Nikodemus yang mewakili orang Yahudi yang selalu dikIaim oleh mereka (orang Yahudi 

konservatif) memiliki status sosial yang paling tinggi.4 Perbedaan ini tentu menimbulkan 

pertanyaan penting dan menarik untuk diteliti yakni mengapa Yesus bersikeras harus melewati 

daerah Samaria? Mengapa pelayanan Yesus kepada perempuan Samaria begitu penting? 

Bagaimana status orang Samaria dari sudut pandang Yesus dalam pelayanan-Nya di bumi?  

Bentuk pertanyaan-penanyaan tersebut pasti muncul dan sangat menarik untuk diteliti, 

jika sejarah pelayanan Yesus dikaitkan dengan konteks peristiwa dalam Yohanes 4: 4 26 yang 

menjelaskan mengenai kisah Yesus yang hams melewati daerah Samaria. Penekanan yang 

menarik di dalam kisah tersebut terletak pada phrase Ἔδει  δὲ  αὐτὸν  διέρχεσθαι  διὰ  τῆς  

Σαμαρείας  (ay. 4). Konteks ini, sangat jelas memperlihatkan tindakan Yesus yang secara tegas 

“harus” Ἔδει  melintasi wilayah Samaria, ketika Dia bersama dengan murid-murid-Nya 

meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea dengan tujuan untuk menghindari kontlik 

yang terlalu dini dengan kelompok orang Farisi (ay. 3).  

Ridderbos (2012,164) menanggapi polemik im‘ dengan menjelaskan bahwa, pandangan 

umum mengenai kata “hams” sering muncul di dalam Injil sinoptik tetapi juga muncul di Injil 

Yohanes (bdk.3:l4) rencana akan keselamatan yang Yesus bawa dalam kedatangan-Nya, tetapi 

di sini ungkapan itu fokus utamanya adalah karena alasan geografis, dan ada kemtmgkinan 

untuk menghindan' jalan ini tetapi sebaliknya, Yesus memilih jalur tcrsebut (bdk. Luk. 9:52; 

17:11) dan pilihan itu membawa-Nya dengan suatu bentuk keharusan untuk melintasi wilayah 

orang-orang Samaria. Pandangan ini dapat dianggap umum karena hanya mengacu kepada 

penekanan bahwa tujuan Yesus melewati daerah Samaria demi menempu jalur terpendek 

(persoalan geografis), meskipun tidak dapat dihindari bahwa di balik dari keharusan itu ada 

                                                             
4Status orang Samaria, memang dianggap statusnya lebih rendah dan orang berdosa oleh orang Yahudi, serta 

suku ini dianggap juga sebagai orang paling najis oleh orang Yahudi, Oleh karena itu, penulis lnjil Yohanes 

menyisipkan penekanan “sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria” (ay. 9) untuk memperlihatkan 

adanya hubungan yang tidak harmonis, yang sudah berlangsung selama berabad-abad antara orang Yahudi dengan 

orang Samaria. Dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan penting yang mesti dijawab adalah apa yang menjadi 

penyebab utama dari hubungan yang tidak harmonis itu?  

  



juga tujuan lain, yakni demi mewujudkan tujuan kedatangan Yesus, tetapi penekanan pada 

tujuan kedatangan Yesus ini bukan menjadi perhatian utama dalam pandangan tersebut.  

Selain itu, tidak dapat dibantah juga bahwa tujuan Yesus datang ke dalam dunia hanya 

untuk menyelamatkan manusia dari berdosa (termasuk orang Samaria). Tetapi, jika teks 

tersebut diteliti berdasarkan kronologi peristiwa pelayanan Yesus dalam karangka peristiwa 

yang ditampilkan Injil Yohanes, tentu tindakan Yesus tersebut sedang memperlihatkan adanya 

perhatian khusus dari Yesus terhadap orang Samaria. Bahkan jika ditinjau dari setting peristiwa 

Yohanes 4: 4 yakni konteks percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria (Yoh. 4:1 2 

42), seharusnya tindakan tersebut dihindari karena daerah itu merupakan daerah terlarang bagi 

orang Yahudi.  

Jika dilihat dari segi kronologi peristiwa, tampaknya perjalanan Yesus menuju Galilea 

mengacu kepada sebuah perjalanan “menghindar” dari konflik yang terlalu dini dengan orang-

orang Farisi. Selain mengacu kepada tindakan “menghindar”, juga mengacu kepada tindakan 

mengambil jalur yang relatif pendek menuju ke utara dan melintasi wilayah Samaria dengan 

melewati jalan yang ada di sumur kuno buatan Yakub dekat kota Sikhar (4: 4-5) 

(Houwelingen,1997, 2). Keberhasilan pelayanan Yesus di daerah Yudea dipandang dapat 

menimbulkan konfrontasi terhadap Dia dari pihak orang-orang Farisi. Dalam hal ini, Reymond 

(2001, 22) menegaskan bahwa, “Sikap permusuhan itu berasal dari pihak orang-orang Yahudi 

yakni yang paling utama adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi di Yudea seperti orang-

orang Farisi dan Sanhendrin yang memusuhi Yesus. ” Itulah sebabnya, Yesus memilih untuk 

kembali ke Galilea. Inilah kesan yang sangat kuat terdapat dalam Yohanes 411-3. Kesan di atas 

rupanya, belum menampilkan secara keseluruhan alasan mengapa Yesus memilih kembali ke 

Galilea, nanti baru akan mendapati alasan lengkapnya, setelah membaca Yohanes 4:4 dan 

seterusnya.5  

Secara geografis, daerah Samaria memang berada di antara Yudea dan Galilea, dan dari 

segi efisiensinya, rute perjalanan Yudea Galilea melewati daerah Samaria lebih mudah 

ditempuh dan menghabiskan waktu tempuh yang relatif lebih cepat.6 Pandangan yang sama 

ditekankan oleh Van Houwelingen (1997, 2) bahwa maksud ungkapan Ἔδει merujuk kepada 

jalur terpendek yakni supaya dapat secepat mungkin tiba di Galilea ketika berangkat dari 

Yudea, karena itu, Yesus memang hams melewati daerah Samaria ketika Dia meninggalkan 

wilayah tersebut.  

Persoalannya adalah bagi seorang Yahudi, rute melewati daerah orang Samaria 

merupakan sesuatu yang “terlarang”. Burge menyatakan, “this route was not the usual way for 

a Jew to travel between Judea and Galilee. It was faster, but not preferred by most religious 

Jews” (2000, 140). Bagi Orang-orang Yahudi konservatif, orang-orang Samaria tergolong orang-

orang kaiir yang mesti dihindari. Dendam masa lampau membuat orang-orang Yahudi pada 

                                                             
5Untuk seterusnya akan digunakan singkatan ‘dst’  
6Suatu pcncgasan bahwa bcrdasarkan geografis, rute Yudea - Galilea merupakan jarak paling dekat jika 

dibandingkan dengan julur selatan (trans-Yordania).   



umumnya menghindari mereka (bnd. Yoh. 4:9). Sebagai salah seorang rabbi Yahudi, Yesus 

tentu mengenal baik “larangan-larangan etnis” ini.  

Morris (1995, 226) berpendapat bahwa keharusan Yesus melewati daerah Samaria adalah 

tidaklah harus mutlak, karena orang-orang Yahudi yang beraliran keras (orang Yahudi 

konservatif), seperti orang-orang Farasi tidak menyukai atau membenci orang Samaria 

sehingga dengan sangat keras mereka sangat memungkinkan menghindari jalur itu. Artinya, 

tindakan Yesus melewati daerah Samaria ketika melakukan perjalanan dari Yudea menuju ke 

Galilea dapat disebut suatu tindakan khusus karena rute perjalanan tersebut, tidak mutlak 

harus dilewati, sebab ada jalur lain yang sering dilalui oleh orang-orang Yahudi ketika mereka 

melakukan perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem. Dalam hal ini, Keener (2005, 590) juga 

memberi pandangan bahwa, pemakaian kata Ἔδει ditemukan di tempat lain dalam Injil 

Yohanes (secara khusus 3: 14,30; 9:4; 10:16; 12:34; 20:9), mungkin karena tujuan misi-Nya 

tersebut yang memaksa Yesus untuk melalui jalur itu. Pandangan Keener ini hanya bersifat 

memberi kemungkinan bahwa Yesus melewati daerah Samaria untuk mewujudkan tujuan 

misi-Nya, tanpa memperhatikan konteks ketegangan yang terjadi antara Yesus dengan orang-

orang Farasi pada ayat 1 3.7 Ini tidak bisa dijadikan sebagai solusi dan dasar untuk menjawab 

setiap bentuk penanyaan di atas.  

Pandangan lain menegaskan bahwa meskipun ada kebutuhan ilahi dalam tindakan Yesus 

tersebut, tetapi hal itu tidak menjadi suatu bentuk paksaan bagi Yesus untuk melewati jalur 

tersebut (Keener, 2005, 590).8 Selain itu, pandangan yang lain lagi menegaskan bahwa 

ungkapan kata Ἔδει diperkirakan hanya berarti keadaan yang menunjuk kepada jalur melintasi 

Samaria, yang juga dianggap sebagai jalur yang paling wajar menuju ke utara (Van 

Houwelingen, 1997, 108). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, para teolog pun 

memiliki perbedaan pandangan dalam memahami konteks percakapan Yesus dengan 

perempuan Samaria dalam Yohanes 4: 4 26, bahkan dari setiap tafsiran mereka tidak memberi 

solusi secara tepat atas tindakan Yesus melewati daerah Samaria.  

Dengan adanya perbedaan penafsiran dari para teolog tersebut, sangat jelas 

menimbulkan kesan yang sangat kuat bahwa Yesus mempunyai perhatian khusus terhadap 

orang Samaria dalam pelayanan-Nya di bumi. Indikasi perhatian itu sangat jelas terlihat dalam 

tindakan Yesus melewati daerah Samaria dan melakukan percakapan dengan perempuan 

Samaria. Tindakan tersebut sangat jelas memperlihatkan sikap perlawanan Yesus terhadap 

sikap ekstrim orang Yahudi konservatif yang menganggap najis orang-orang Samaria. 

                                                             
7Dapat dipahami bahwa berdasarkan situasi konteks, tindakan yang dilakukan oleh Yesus dan para murid-

Nya yakni melalui daerah Samaria, karena faktor adanya ketegangan yang semakin memuncak antara Yesus dengan 

orang-orang Farisi. Dalam hal ini. Hoewelingan menegaskan bahwa Yesus menghindari konfrontasi dini, dengan 

jalan meninggalkan Yudea dan berangkal ke Galilea. Kalau Dia lebih banyak bekerja di daerah utaraa yang lebih 

jauh, maka (seperti juga Yohanes pcmbaptis di daerah yang sama tinggiya dengan Samaria), hal itu kurang 

menimbulkan pertentangan dan kejengkelan di ibukota (Van Hoewelingen, 1997, 108).   
8Houwelingan (Johannes Het Evangelie van het Woord, 1997, 108) juga menjelaskan bahwa ungkapan itu juga 

hanya mengacu kepada kerangka rencana keselamatan ilahi yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri maupun oleh 

Yohanes Pembaptis (3:14, 30). Jadi hanya merujuk kepada satu penekanan saja yakni tujuan ilahi. Dalam hal ini ada 

pengabaian aspek geografis yang ditunjukkan dalam teks Yohanes 4:4 sebagai reaksi yang diambil oleh Yesus dan 

para murid-Nya untuk meninggalkan Yudea, karena ada ketegangan antara Yesus dengan orang Farisi (4:1-3).  



Kesan Iain yang memperlihatkan adanya perhatian Yesus terhadap status orang Samaria 

dalam pelayanan-Nya di bumi, sangat jelas terlihat dari beberapa informasi dari Injil Sinoptis 

khususnya Injil Lukas yakni pasal 9: 52-53 (kisah tentang “Yesus mengirim beberapa utusan 

dan mereka masuk ke desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi-Nya”); 

10: 25 37 (kisah tentang “orang Samaria yang murah hati”); 17: 11 19 ( kisah tentang “kesepuluh 

orang kusta yang sembuh, namun hanya satu yang kembali untuk memuliakan Allah yakni 

orang Samaria”). Berdasarkan kisah-kisah di atas dapat dipahami bahwa dalam peristiwa-

peristiwa tertentu dalam kitab Injil, Yesus sepertinya selalu memberi perhatian kepada orang 

Samaria. Dalam hal ini, sangat menarik melihat Penekanan kedua kitab Injil ini yakni apakah 

perspektif Lukas dalam melihat peristiwa perhatian Yesus terhadap orang Samaria, sama 

dengan perspektif Yohanes dalam melihat peristiwa tersebut dalam konteks Yohanes 4:4 26? 

Indikasi mengenai perhatian itu semakin kuat, ketika Yesus melakukan tindakan 

melewati daerah Samaria dan berdialog dengan perempuan Samaria, meskipun ada jalur lain 

yang dapat dilalui untuk menuju ke Galilea. Tindakan Yesus tersebut memunculkan beberapa 

anggapan seperti Josephus (dikutip Carson, 1991, 216) yang menyatakan bahwa, bagaimana 

pun tindakan itu jelas memperlihatkan penyataan janji Allah kepada manusia dan tidak hanya 

memperlihatkan permusuhan yang sangat kuat antara orang Yahudi dan orang Samaria. Selain 

itu, konteks ini juga memperlihatkan bahwa orang-orang Yahudi melewati daerah tersebut 

ketika mereka melakukan perjalanan dari Yudea menuju ke Galilea atau merupakan jalur 

terpendek menuju ke Galilea. Pernyataan Josephus tersebut, hanya mengarah kepada 

penekanan bahwa Yesus sedang menyatakan janji keselamatan dan memperlihatkan 

permusuhan orang Yahudi dengan Samaria, namun penekanan utamanya adalah juga mengacu 

kepada persoalan geograiis yakni Yesus memilih jalur terpendek dari Yudea ke Galilea.9 Jika 

pernyataan di atas benar, tentu semakin memperkuat munculnya pertanyaan, apakah Yesus 

tidak melawan pernyataan-Nya dalam Matius 15: 24 “Aku diutus hanya kepada domba-domba 

yang hilang dari umat Israel”? Atau apakah tindakan Yesus tersebut hanya bertujuan untuk 

melawan sikap fanatisme Yahudi terhadap orang Samaria? 

Bentuk-bentuk pertanyaan di atas sulit dijawab karena banyaknya argumentasi dan 

konsep-konsep serta pandangan yang berbeda-beda mengenai perikop Yohanes 4: 4 26. 

Perbedaan-perbedaan itulah, yang juga menyebabkan banyak teolog mengambil kesimpulan 

yang berbeda-beda seperti Odeberg (dikutip Kysar,1975, 160) berpendapat bahwa pasal 4 dari 

Injil ini hanya memperlihatkan seorang misionaris untuk orang Samaria. Pandangan dari 

Wayne Meeks, George Wesley Buchanan (dikutip Robert Kysar, 1975, 160) yang 

mengembangkan pokok pemikirannya yang berjudul “The Samaritan Origin of the Gospel of 

John” berpendapat bahwa penulis Injil Keempat berasal dari kelompok anti-Yudea, atau Gereja 

Kristen Samaria. Sedangkan Edwin Freed (dikutip Kysar, 1975, 162) juga berpendapat lain 

bahwa hal itu hanya dianggap menjadi bukti yang memberi kesan yang masuk akal yakni 

kesimpulan bahwa penulis Injil Yohanes memengaruhi orang-orang Samaria, dan berusaha 

untuk menghimbau kepada orang Samaria untuk percaya kepada pengharapan orang-orang 

                                                             
9Josephus memang mencatat bahwa orang-orang Galilea melewati daerah Samaria untuk pergi ke Yerusalem 

dalam rangka menghadiri hari-hari raya mereka (Ant. 20.118). Tetapi, Josephus tidak memberikankan bukti bahwa 

religiously concervative Jews menggunakan rute ini (Garry M. Burge, John, 2000, 140).   



Yahudi.10 Setiap argumentasi di atas, memperlihatkan dengan jelas adanya penekanan yang 

berbeda-beda. Odeberg memahami konteks pasal 4 sebagai misi khusus kepada orang Samaria, 

kemudian Meeks dan Buchanan memahami konteks tersebut bahwa sengaja dimunculkan oleh 

penulis Injil Yohanes karena dia seorang anti Yudea, sedangkan Freed memahaminya sebagai 

usaha dari penulis Injil Yohanes untuk memengaruhi orang Samaria supaya percaya kepada 

pengharapan orang Yahudi.  

Semua pandangan tersebut, secara tegas memperlihatkan adanya penekanan yang 

berbeda-beda, namun yang menarik dari pandangan tersebut adalah mengenai tindakan Yesus 

yang dihubungkan dengan aspek misi, dan penulis Injil Keempat dianggap sebagai anti-Yudea. 

Kesan yang lebih menarik lagi adalah penulis Injil Keempat dianggap memengaruhi orang 

Samaria untuk percaya kepada pengharapan orang Yahudi (tentang kedatangan Mesias). 

Apakah pandangan yang terakhir itu dimunculkan dengan alasan karena orang Samaria masih 

percaya kepada kelima kitab Musa?, orang Samaria masih memiliki hubungan yang sangat 

dekat dengan orang Yahudi? Atau karena perempuan Samaria itu menyebut Mesias di dalam 

ayat 25 yang secara jelas Mesias adalah pengharapan orang Yahudi? Apakah setiap penanyaan 

yang muncul itu yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan bahwa, atas dasar asumsi 

tersebut yang memaksa Yesus melewati daerah Samaria dan melakukan percakapan dengan 

perempuan Samaria? atau penanyaan yang paling sederhana adalah mengapa Yesus harus 

melewati daerah orang Samaria? Apakah keharusan itu hanya berhubungan dengan efisiensi 

jarak tempuh Yudea Galilea yang dianggap lebih cepat? Apakah perjalanan ini sengaja dipilih 

oleh Yesus dan para murid-Nya untuk menghindari jarak tempuh yang sangat jauh. 

Jika hal tersebut yang menjadi alasan utama dalam konteks Yohanes 4:4:26, bukankah 

tindakan ini melanggar “larangan-larangan etnis” yang Ia ketahui dengan baik? Kelihatannya, 

keharusan itu bukan hanya keharusan geografis jarak tempuh yang Iebib cepat dan mudah. 

Mengapa? Tentu bentuk penanyaan ini hanya dapat dijawab berdasarkan analisis eksegetis 

terhadap konteks Yohanes 4: 4-26.  

 

 

 

 

                                                             
10Teolog yang bernama Odeberg muncul sekitar tahun 1929 dan secara khsusus memberi perhatian terhadap 

perikop Yohanes 4 mengenai percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan Wayne Mocks dan George Wesley 

Buchanan mengembangkan analisisnya terhadap Injll Yohanes khususnya misi Yesus kepada orang Samaria sekitar 

tahun 1968-1967. Sedangkan Edwin Freed mengembangkan analisisnya terhadap perhatian penulis Keempat 

mengenai misi kepada orang Samaria dalam Yohanes  4 pada tahun 1968-1970 (Robert Kysar, 1975, 160-161).   


