
SAMARIA
BANGSA DAN AGAMA



LITERATUR SAMARIA

• Tulisan-tulisan Flavius Josephus tentang Samaria (Antiquities dan Jewish War)
• Literatur Rabinik tentang orang Samaria: Mishnah, Talmud
• Pentateukh Samaritan
• Literatur-literatur Samaria belakangan, sesudah Perjanjian Baru:
➢Memar Marqah: penafsiran biblis pada abad ketiga atau empat teolog Samaria 

Marqah. Menggambarkan penerimaan orang Samaria terhadap istilah-istilah
PB, terutama Injil Yohanes dan Surat Ibrani:

- Air hidup, Firman, Terang, Anak Manusia.
= kedua kitab ini ditulis dengan Kristen Samaria di pikiran. 

➢Kitab al-Ta’rikh dibuat tahun 1355
➢Samaritan Targum (lih. Literatur rabinik)



PENTATEUKH SAMARITAN

Komunitas Samaria mengakui hanya Pentateukh ini sbg Kitab yang 
diinspirasikan.

- Mirip dengan teks Masoretik dan LXX:

- Dibandingkan dng Teks Masoretik: ada sekitar 6.000 varian (ortograf atau
morfologi)

- Diantara 6000 itu 1600 cocok dengan LXX

- Varian lain menunjukkan kekhasan teologi orang Samaria:

Mis. Kel. 20:17 dan Ul. 5:21 ada sisipan (interpolasi) panjang dari Ul. 
11:29; 27:2-7 yang menunjukkan kata-kata umat setelah penyerahan 10 
perintah.



Ul. 11:29 Jadi, setelah Tuhan, Allahmu, membawa engkau ke negeri yang 
kaumasuki untuk mendudukinya, haruslah engkau menyatakan berkat itu di 
atas Gunung Gerizim dan kutuk itu di atas Gunung Ebal. 

Ul. 27:2-7

Pada hari kamu menyeberangi Sungai Yordan ke negeri yang diberikan 
kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, kamu harus menegakkan batu-batu besar dan 
mengapurnya. 3Lalu pada batu itu kamu harus menuliskan segala perkataan 
hukum ini, ..…. 4Sesudah kamu menyeberangi Sungai Yordan, maka batu-batu 
itu harus kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kamu kapuri, seperti yang telah 
kuperintahkan kepadamu pada hari ini. 5Di sana kamu harus mendirikan 
mezbah bagi Tuhan, Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kamu 
pahat dengan perkakas besi. 6Dari batu yang utuh harus kamu dirikan mezbah 
Tuhan, Allahmu, dan di atasnya harus kamu persembahkan kurban bakaran 
kepada Tuhan, Allahmu. 7Persembahkanlah juga kurban keselamatan, lalu 
makanlah di sana dan bersukarialah di hadapan Tuhan, Allahmu. 



PENTATEUKH SAMARITAN

Ul. 27:12

“Sesudah kamu menyeberangi Sungai Yordan, maka suku Simeon, Lewi, 
Yehuda, Isakhar, Yusuf, serta Benyamin harus berdiri di Gunung Gerizim 
untuk memberkati bangsa itu.

Pendirian Mezbah di Gunung Gerizim menjadi satu bagian dari dekalog.

Kadangkala bentuk teks berbeda dengan TM dan LXX

Mis. kronologi Kej. 5 dan 11 ada 3 bentuk: TM, LXX dan Pent. Sam. 

Beberapa teks Qumran berisi teks Samarita mis. 11QpaleoExodm



NAMA SAMARIA

Nama Kota

Setelah Raja Salomo Kerajaan Israel pecah menjadi dua:

➢Kerajaan Yehuda (Kerajaan Selatan); ibukota: Yerusalem; Raja Rehabeam (931-913 SM)

➢Kerajaan Israel (Kerajaan Utara); ibukota: Samaria (Yerobeam bin Nebat: 931-910 SM)

• Omri, raja Israel ke-6 (885-874 SM) (1Raj. 16:24):

➢ membeli Gunung Samaria dari Semer dengan dua talenta perak.

➢mendirikan kota di gunung itu dg nama Samaria, sesuai nama Semer.

→ Samaria menjadi ibukota kerajaan utara, Israel.

• Raja Ahab (874-853 SM) memperluas dan memperindah dg istana gading
(1Raj 22:39; Am 6:4).



PENDUDUK SAMARIA
• Samaria rusak berat krn pertempuran dengan Aram (1 Raj 20:1-2) +

pemberontakan Yehu (2 Raj 10:1-36).

• Dikepung Raja Asyur: Salmaneser V kemudian Sargon II (2Raj. 17:1-6): tiga
tahun (725 – 722 SM)
➢Sekitar 27 000 penduduk Samaria dibawa ke tanah pembuangan, (tempat 

lain)
➢Sargon II mengisi tanah Samaria dengan orang dari Babel, Kuta, Awa, 

Hamat, dan Sefarwaim” (2 Raj 17:24; bdk Ezr 4:2.6). 

→ Samaria menjadi bangsa campuran; sinkretisme agama dan budaya: 
➢penduduk baru terus beribadat kepada dewa-dewa dari negeri asal mereka, 

tetapi mereka juga beribadat kepada Allah sebagai dewa lokal (2 Raj 17:26-
28). 
➢Selanjutnya Raja Hizkia mencoba mengubah praktek kultis Samaria (2 Taw 

30:1-11), dan Samaria diikutsertakan dalam program reformasi Yosia yang 
luas (2 Raj 23:19). 



• Samaria dikuasai dari satu kerajaan ke kerajaan lain: 

• Persia, Seleukus dan Roma. 

• Akhirnya Sikhem menggantikan Samaria sebagai kota utama di daerah Samaria, namun 
kota Samaria tetap penting secara strategis. 

• Pada tahun 109 SM kota Samaria dihancurkan dalam pengepungan yang dilakukan 
Yohanes Hirkanus dan di kemudian hari dibangun lagi oleh bangsa Roma. 

• Herodes Agung meluaskan dan membuatnya lebih indah pada tahun 25 SM dan 
memberinya nama baru Sebaste, atau dalam bahasa Latin, Augustus, kaisar pelindung 
Herodes). Herodes menempatkan beberapa ribu veteran prajurit Roma di kota itu. Distrik 
Samaria kemudian disatukan dengan Yudea dan membentuk bagian dari daerah kekuasaan 
Arkhelaus, tetapi setelah pemerintahan Arkhelaus jatuh, pemerintahan atas Samaria 
dilakukan oleh prokurator (Roma) untuk Yudea.







AGAMA SAMARIA

• Pada masa PB Samaria merupakan kelompok agama cukup 
besar:

• Mereka mendiami bagian tengah pegunungan Samaria antara 
Galilea dan Yudea

+  komunitas Diaspora sebagai tambahan

Berpusat di Gunung Gerizim dekat Sekhem



AGAMA SAMARIA

• Pusat iman mereka: bentuk hukum Musa, Pentateukh

Hampir sama dengan Torah Masoretik (perbedaan kecil saja)

Sumber Pentateukh Samaritan:



• Komunitas Samaria hidup terus secara berkelanjutan hingga kini

• Sepanjang sejarahnya ia berkembang

➢ secara internal (suatu yg biasa terjadi dl kelompok minoritas)

➢ Terpengaruh tekanan luar dalam tuntutannya untuk bertahan



ASAL USUL SAMARIA

1. PANDANGAN ORANG SAMARIA

• Mereka percaya bahwa merekalah keturunan langsung inti yang setia Israel 
kuno.

• Ketidaksetiaan Israel (berhala) mulai pada Eli (abad ke-11 SM) ketika pusat
kultus nasional dipindahkan dari Gerizim ke Shilo (lalu ke Yerusalem). 

• Mereka tidak menganggap diri mereka sisa kerajaan Utara melainkan
kelompok yang terpisah bersama mereka. 

Maka mrk hanya menerima Pentateukh sbg otoritatif

= pertanyaan tentang keaslian harus dipertanyakan justru ke orang Yudaisme
bukan ke mereka.



ASAL-USUL ORANG SAMARIA

2. Menurut pandangan Yahudi

- Campuran bangsa lain setelah mrk dikalahkan Asyur (2Raj. 17:24-41)

- Pendatang baru ini mengadopsi kepercayaan Israel bersama agama 
mereka (1Raj. 17:41) dan keturunan mreka sering desebut “Cuthean” 
dala sumber polemic Yahudi, atau kemudian Orang Samaria.

- Permusuhan antara Yehuda dan kerajaan utara dicatat dalam Kitab 
Ezra dan Nehemia menunjukkan kunonya pemisahan antar adua
kelompok ini. 



ASAL-USUL ORANG SAMARIA

3. Menurut Josephus

Pada akhir masa Persia, Imam Manase dibuang dari Yerusalem dan bait 
Allah dibangun bagi dia segera setelah mulai masa Helenisme oleh 
Sanballat, ayah mertuanya, di Gunung Gerizim. 

• Beberapa waktu kemudian imam-imam lain dari Yerusalem
bergabung dengan dia.

• Josephu mengenal tingkat tertentu Iegitimasi imam samaria (paling 
tidak dalam arti keturunan.



• Pandangan dewasa ini:

- Ketiga pandangan di atas tidak menyajikan cerminan akurat pada 
situasi yang sebenarnya. 

- Benarkah 2Raj. 17 sebagai latar belakang Orang Samaria dan Agama 
Samaria?

~ynIërom.Voåh; Hassomronim biasa diterjemahkan dengan orang-
orang Samaria; mungkin semata-mata penduduk kota Samaria.

Tidak ada bukti bahwa ada kaitan antara penduduk Samaria – Orang-
orang Samaria di kemudia hari.



• Orang-orang Samaria jelas mengacu ke penduduk Sikhem

• Dasar teologinya: Sir. 50:26; 2Mak. 5:22-23; 6:2

• Josephus menyebutnya orang-orang Sikhem (Ant. 11.8.6 $$340347)

• Sikhem dibangun kembali hanya pada awal masa helenisme setelah
tidak dihuni selama 150 tahun.

• Jelas bahwa dugaan semula bahwa agama Samaria belakangan ini dan 
praktiknya ada kaitannya dengan pengaruh pagan yang disebut dalam
2Raj. 17 atau Ezra 4



• Pemukiman kembali

• Tidak diketahui pasti siapa yang menduduki kembali Sikhem dan 
Gunung Gerizim pada awal periode helenisme.

- Kemungkinan besar mereka kelompok-2 agama yang murni keturunan
penduduk asli Israel utara yang tidak dibuang ke Asyur

- Namun ada juga yg dikenali oleh PL: 2Taw. 30; 34:6 (raja Hizkia
mengajar Israel merayakan Paskah)

Yer. 40:5





• Hubungan semakin rendah.

• Pada tahun 6 dan 7 M: beberapa orang Samaria menaburkan tulang
di bait Allah Yerusalem pada hari Paskah (Josephus Ant. 18.2.2 $$ 29-
30)

• Tahun 52 Orang Samaria membanti sekelompok peziarah Galilea di 
Engannim (Josephus Ant. 20.6.1 $ 118)



IMAN ORANG SAMARIA

• Seperti dalam Yudaisme ada kelompok-kelompok, demikian juga 
mungkin Samaria

• Dositheus tokoh eskatologis awal abad pertama yang menerapkan
“Nabi seperti Musa” pada Ul. 18 pada dirinya (Isser, 163)

• Sebagai gerakan awam berbasis sinagoga, mirip dng gerakan Farisi
dalam Yudaisme



KEPERCAYAAN UTAMA

• Sulit bicara dalam pengertian umum ttg iman iman orang Samaria

• Dari Pentateukh Samaria pada abad ke-2 sM

- Teks dalam Ul. 18:18-22 ttg nabi yang akan datang “Nabi seperti
Musa” sudah disatukan dengan Keluaran bersi Sinai (meneruskan Kel. 
20:21).

Mrk sendiri menambahkan Dekalog, perintah, berdasarkan Ul 27 untuk
membangun mezbah di Gerizim. 



• Ul. 27:4-5
4Sesudah kamu menyeberangi Sungai Yordan, maka batu-batu itu harus 
kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kamu kapuri, seperti yang telah 
kuperintahkan kepadamu pada hari ini. 5* Di sanakamu harus mendirikan 
mezbah bagi Tuhan, Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kamu 
pahat dengan perkakas besi. 
12“Sesudah kamu menyeberangi Sungai Yordan, maka suku Simeon, Lewi, 
Yehuda, Isakhar, Yusuf, serta Benyamin harus berdiri di Gunung Gerizim 
untuk memberkati bangsa itu.
= berarti unsur-unsur iman mrk sudah ditetapkan di periode awal: Percaya
akan satu Allah, kepada Musa sebagai nabi-Nya, kepada torah, dan kepada
Gunung Gerizim sebagai tempat yang ditentukan Allah untuk
mempersembahkan kurban.



POKOK-POKOK IMAN ORANG SAMARIA

• Percaya akan satu Allah
• kepada Musa sebagai nabi-Nya
• kepada torah
• dan kepada Gunung Gerizim sebagai tempat yang ditentukan Allah untuk

mempersembahkan kurban.
Dua pokok iman lainnya yang kurang pasti:
- Hari penghakiman dan pembalasan
- Kembalinya Musa sebagai Taheb (pemulih)

= tersirat dalam Dositheus bahwa pada awal sekali sudah ada
kepercayaan di antara orang Samaria akan kedatangan seorang nabi seperti
Musa, terutama di kalangan awam. Namun, baru kemudian hal ini
dikembangkan dan mengkristal pada  konsep Taheb.



• Pada tahun 36 (Josephus, Ant. 18.4.` $$ 85-87) orang-orang Samaria 
yang fanatic berkumpul di Gerizim, berjanji akan mengungkap bejana
suci yang mereka Yakini disembunyikan Musa di sana.



POLEMIK DAN KONFLIK DENGAN 

• Konflik Samaria vs Yahudi muncul setelah pembuangan

Dari hari ke hari berkembang menjadi kekerasan

Krn permusuhan ini orang Yahudi yang berziarah dari Galilea akan
menyeberang ke sebelah timur Sungai Yordan untuk memutari Samaria

Mereka yang memilih melewati wilayah Samaria menghadai risiko besar

Permusuhan terjadi juga krn alasan berikut:

Kebiasaan orang Galilea pada waktu pesta melewati wilayah Samaria dl 
perjalanan mrk ke Yerusalem

- Penduduk Samaria yang tinggal di satu desa memerangi dan membunuh
sejumlah besar orang-orang Galilea itu. (Ant. 20.6.1$118; J.W. 2.12.3. $232)



PANDANGAN ORANG YAHUDI TERHADAP 
ORANG SAMARIA

• Orang Samaria itu menjijikkan dan bodoh (Sir. 50:25-26:

25Dua bangsa yang kubenci, 

dan yang ketiga bukan suatu bangsa,
26Yaitu penduduk pegunungan Seir dan negeri orang Filistin

Dan bangsa yang bodoh yang berkediaman di Sikhem

• Penyembah berhala (Gen. Rab. 81:3) yang dibunuh dengan persetujuan
ilahi.

• Dalam literatur rabinik belakangan:  orang Samaria itu orang murtad, 
tidak tahir seluruhnya, dan ditentukan untuk masuk neraka.



ORANG SAMARIA DALAM INJIL
• Injil Sinoptik (Markus tidak menyebut)

Menggambarkan adanya antipati orang Yahudi thdp orang Samaria.

➢ Mat. 10:5-8: Yesus mengutus kedua belas rasul: “Janganlah menyimpang ke jalan 
bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, 6 melainkan pergilah kepada 
domba-domba yang hilang dari umat Israel.”

Dari perspektif Yahudi mereka masuk dl kategori yang berbeda dan terpisah.
✓ Matius melihat kota mrk sama dg kota pagan yang tidak hrs dikunjungi

➢Luk. 9:51-56: Yesus minta para murid mendahului Dia ke Yerusalem, via kampung 
orang Samaria. Ditolak orang Samaria.  Yesus menegur Yakobus dan Yohanes krn 
minta api turun membinasakan mereka?
✓ Lukas (Injil dan Kis.) menunjukkan sikap orang kristen terhdap orang Samaria

✓ mereka menolak para murid Yesus hanya krn tahu mrk akan ke Yerusalem

✓ Penolakan Yesus untuk menghukum mrk tanda rekonsiliasi Kristen –sekte Samaria



ORANG SAMARIA DALAM INJIL
• Injil Sinoptik (Markus tidak menyebut)

Menggambarkan adanya antipati orang Yahudi thdp orang Samaria.

Luk. 9:51-56: Yesus minta para murid mendahului Dia ke Yerusalem, via kampung orang Samaria. 
Ditolak orang Samaria.  Yesus menegur Yakobus dan Yohanes krn minta api turun membinasakan 
mereka?

Mat. 10:5-8: Yesus mengutus kedua belas rasul: “Janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau 
masuk ke dalam kota orang Samaria, 6 melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari 
umat Israel.”

Dari perspektif Yahudi mereka masuk dl kategori yang berbeda dan terpisah.

Luk. 10:33 (10:25-37): Orang Samaria yang murah hati

Siapakah sesamaku?  Mengantisipasi pengakuan orang Yahudi bahwa orang Samaria lebih 
teliti dalam menaati hukum daripada orang Yahudi (b. Qidd. 76a)

Luk. 17:11-19: Kesepuluh orang kusta: orang asing tahu berterimakasih

Meskipun bersama 9 orang kusta Yahudi lainya ia sama-sama diperintahkan oleh Yesus



ORANG SAMARIA DALAM INJIL
• INJIL YOHANES

Yoh. 4: Yesus dan wanita Samaria

- Pertemuan terjadi di Sikhar (Yoh. 4:5), dekat Sikhem dan Gunung Gerizim (Yoh 4:5-6; Kej. 48:22)

Komentar pada 4:9 Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. 

kesadaran akan perbedaan antara orang Yahudi dan Samaria; khususnya ttg tempat penyembahan: G. Gerizim dan Yerusalem

menggambarkan bukan pernyataan umum tapi aturan halakah (pertengahan abad pertama?)

Mungkin ia sedang menstruasi shg bejana yang ia pegang najis.

Pertanyaan tentang tempat yang benar untuk menyembah Állah (Yoh. 4:20 Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi 
kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah.” ): menggambarkan pusat identitas orang Samaria: di Gunung 
Gerizim

Jawabannya kepada Yesus di 4:25: “Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus, akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan 
memberitakan segala sesuatu kepada kami.”

- Agak problematis. Mungkin asing bagi orang Samaria bicara ttg mesias.

- Ini mungkin parafrase Yohanes untuk pembaca yang lebih berorientasi pada Yahudi.

Yoh. 8:48 ‘Para pemuka Yahudi menjawab Yesus, “Bukankah benar kalau kami katakan bahwa Engkau orang Samaria dan kerasukan 
setan?”  (Menanggapi kata-kata Yesus: Yesus sudah ada sebelum Abraham (8:48-59).



• Samaria mengacu ke penduduk Samaria atau pun anggota sekte yang 
berpusat di Gunung Gerizim yang pada kenyataannya bertobat ke 
kristenan

• Banyak anggota sekte Samaria dibawa ke kekristenan oleh Yesus 
sendiri



SAMARIA DALAM KISAH PARA RASUL

• Kis. 1:8 Akan tetapi, kamu akan menerima kuasa bilamana Roh Kudus turun ke atas 
kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 
Samaria dan sampai ke ujung bumi.” 

= Samaria menjadi jembatan Yahudi ke bukan Yahudi

Penindasan membuat orang kristen tersebar ke luar Yeruslem, ke Samaria (8:1-25). 
Pertobatan mereka kpd kekristenan mrpk buah khotbah Filipus.

➢ Simon, tukang sihir (Kis. 8:9 )

Simon Magus mungkin seorg gnostic (menurut bapa Gereja)

= Simon dan Stefanus mempresentasikan pertentangan Kristen gnostic dan Kristen historis.

Mungkin gnostisme yang sering diserang oleh Paulus adalah salah satu bentuk
Samaritanisme

➢9:31 Lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. 
Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan dan jumlahnya bertambah besar 
oleh pertolongan Roh Kudus. 



• Tampaknya orang Samaria pendengar dan partisipan dalam 
kekristenan

• Galilea menjadi asal dan fokus kekristenan, dan Samaria merupakan 
tetangga secara geografis.

• Kemungkinan besar orang Samaria telah terlibat dalam kekristenan 
sejak awal sekali. 

- Status ekonomi mereka yang rendah membuat mrk lebih terbuka 
pada pesan kristiani. 




