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CERITA 47 

YESUS DAN PEREMPUAN SAMARIA 

 
 

BAHAN ALKITAB 

Bahan Alkitab untuk Guru  : Yohanes 4:1-42  
Bacaan Alkitab di Kelas  : Yohanes 4:1-26(Kelas Besar) Yohanes 4:1-26 (Kelas Remaja) 
Mazmur    : Mazmur 16:1-6(Kelas Besar) Mazmur 16:1-6 (Kelas Remaja) 
Berita Anugerah   : Yohanes 4:14 (Kelas Besar) Yohanes 4:14 (Kelas Remaja) 
Petunjuk Hidup Baru (PHB) : Yohanes 4:34 (Kelas Besar) Yohanes 4:34 (Kelas Remaja) 
Nas Persembahan  : Mazmur 86:12 (Kelas Besar) Mazmur 86:12 (Kelas Remaja) 
 
 
 

ANALISA PERBUATAN 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah 
mendengar Ia memperoleh dan membaptis 
murid lebih banyak dari pada Yohanes 
pembaptis meskipun yang membaptis adalah 
murid-murid-Nya. 

1-2   
 
 

 
 
 

Yesus meninggalkan Yudea kembali ke Galilea, 
melintasi daerah Samaria 

3-4    

Yesus sampai ke sebuah kota Samaria yang 
bernama Sikhar,  dekat sumur Yakub.  

5    

Yesus sangat letih, Ia duduk di pinggir sumur 
itu. Hari kira-kira pukul dua belas. 

6    

  Seorang perempuaan Samaria datang hendak 
menimba air 

7a + 

Yesus meminta minum kepadanya  7b   + 

  Saat itu murid-murid Yesus telah pergi ke kota 
untuk membeli makanan 

8 + 

  Perempuan Samaria itu mengenali Yesus 
sebagai orang Yahudi, dan menjawab bahwa 
mengapa minta minum darinya (Sebab orang-
orang Yahudi tidak ada hubungan dengan orang 
Samaria.) 

9 - 

Yesus menjawab bahwa jika perempuan itu 
tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia 
yang meminta minum, pasti perempuan 
Samaria itu meminta air kepadaNya dan Ia 
pasti memberinya air hidup. 

10   + 

  Perempuan itu berkata kepada Yesus bahwa 
Yesus tidak punya timba dan sumur ini sangat 
dalam; darimanakah Ia memperoleh air hidup itu? 
Sumur tersebut telah diambil airnya sejak Yakub. 

11-12 - 

Yesus menjawabnya bahwa orang yang 
minum air ini akan haus lagi, tetapi orang yang 
minum air yang akan Kuberikan, tidak akan 

13-14  
 

 + 



 

 Sekolah Minggu CeriA 3 – Kelas Besar dan Kelas Remaja 247 Berdasarkan Kurikulum CeriA, Tahun II – PP SMGT 

PERBUATAN ALLAH AYAT PERBUATAN MANUSIA AYAT +/- 

haus lagi selama-lamanya. 

 
  

 Perempuan itu meminta kepada Yesus air itu 
supaya aku tidak haus dan tidak usah datang 
lagi untuk menimba air. 

15 - 

Yesus menjawabnya untuk pergi memanggil 
suaminya datang ke situ. 

16    

  Perempuan itu menjawab bahwa ia tidak 
mempunyai suami. 

17a - 

Yesus menjawab kepadanya bahwa tepat apa 
yang dikatakannya, bahwa ia tidak 
mempunyai suami karena ia sudah 
mempunyai lima suami dan yang ada padanya 
sekarang, bukanlah suaminya.  

17b-
18 

  + 

  Perempuan itu kemudian mengakui Yesus 
sebagai Nabi. 

19-20 + 

Yesus berkata kepadanya supaya: percaya 
kepadanya bahwa waktunya akan datang, 
malahan sudah datang, bahwa dengan kuasa 
Roh Allah orang-orang akan menyembah Bapa 
sebagai Allah yang benar seperti yang 
diinginkan Bapa. 

21-24    

  Perempuan itu menjawab Yesus bahwa ia tahu 
bahwa Mesias akan datang yang disebut juga 
Kristus; apabila Ia datang, Ia akan 
memberitakan segala sesuatu kepada mereka. 

25 + 

Yesus berkata kepadanya bahwa Dialah yang 
sedang berkata-kata dengannya. 

26   + 

  Murid-murid datang dan heran bahwa Yesus 
sedang bercakap-cakap dengan seorang 
perempuan. 

27 _ 

  Perempuan itu meninggalkan tempayannya di 
situ dan pergi ke kota dan berkata kepada 
orang-orang yang ada di situ untuk melihat 
Kristus. 
Merekapun datang kepada Yesus. 

28-30 + 

  Murid-murid mengajak Yesus untuk makan. 31 + 

Yesus berkata kepada murid-muridNya bahwa 
pada Yesus ada makanan yang mereka tidak 
kenal. 

32   + 

  Murid-murid mengira ada yang membawakan 
sesuatu kepada Yesus untuk dimakan. 

33 _ 

Yesus menjawab bahwa makananNya itu ialah 
melakukan kehendak Dia yang mengutusNya.  
Yesus juga mengungkapkan tentang ladang 
yang sudah menguning dan siap untuk dituai. 

34-
38 

  + 

  Banyak orang Samaria dari kota itu percaya 
kepada-Nya, mereka meminta agar Yesus 
tinggal dengan mereka. 

39-
40a 

+ 

Yesus masih tinggal dua hari bersama mereka.  40b    

  Lebih banyak lagi orang yang percaya setelah 
mereka sendiri telah mendengar perkataan 
Yesus. 

41-42  
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ANALISA ADEGAN 

ADEGAN TEMA AYAT PENERAPAN 

I Yesus melintasi Samaria dan tiba di Sikhar. 1-6  
II Yesus bertemu perempuan Samaria di sumur Yakub. 7-26 D, E  
III Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus 27-42  

 
 

POKOK, TUJUAN DAN PENERAPAN CERITA 

POKOK CERITA KELAS BESAR  POKOK CERITA KELAS REMAJA 

Yesus Sumber Air Hidup (Ay. 13-14) 
(Bnd. PGT Bab IV.7) 

 
Air Hidup Melegakan Orang yang Haus  (Ay. 16-20) 

(Bnd, PGT Bab IV.7) 

   

TUJUAN CERITA KELAS BESAR  TUJUAN CERITA KELAS REMAJA 

1.  Anak mengetahui bahwa setiap orang 
memiliki rasa haus (berdosa) dan 
membutuhkan air (kasih) untuk lega (hidup).  

2.  Anak mengetahui bahwa hanya air yang 
bersumber dari Kristus yang dapat 
melegakan orang yang haus. 

3.  Anak selalu rindu untuk mendengar dan 
memberlakukan firman Allah sebagai tanda 
kepenuhan air hidup Kristus. 

 1.  Anak mengetahui bahwa air hidup membuat 
orang mengalami pembaharuan hidup. 

2.  Anak mengetahui bahwa Kristus 
menawarkan air hidup kepada semua orang, 
dan siapa yang meresponnya dengan baik 
dan benar akan mengalami hidup yang kekal 
bersamaNya.  

3. Anak membuka hatiNya untuk menerima air 
hidup yang telah ditawarkan Kristus. 

   

PENERAPAN KELAS BESAR  PENERAPAN KELAS REMAJA 

Yesus ingin perempuan itu menyadari adanya 
kebutuhan rohani yang juga harus dipenuhi. Dan 
kebutuhan itu hanya bisa dipuaskan oleh Allah, 
yang penuh dengan kasih karunia.  
Yesus berkata bahwa Ia akan menganugerahkan 
air hidup yang dapat memuaskan kehausan 
manusia akan Allah. Ini berarti Yesus 
menyatakan bahwa diri-Nyalah penggenap 
firman tersebut. Ialah Mesias dari Allah yang 
sanggup memuaskan kerinduan jiwa manusia.  
Setiap orang yang belum mengenal Allah secara 
nyata, akan haus dan berusaha memuaskan 
kehausan itu dengan pelbagai cara. Seperti 
perempuan Samaria "haus" ini meresponi 
tawaran Yesus dengan kerinduan hati yang 
tepat begitu jugalah seharusnya orang percaya 
terhadap pemberitaan firman Tuhan.  

 Yesus mengenal siapa perempun Samaria ini, 
yaitu perempuan yang memiliki kehidupan yang 
salah. Ketika perempuan Samaraia ini mengakui 
bahwa ia tidak mempunyai suami, Yesus 
memujinya karena kejujurannya. Perempuan itu 
telah membuka kehidupannya yang salah itu 
dengan jujur. Air Hidup Kristus mengisi 
kekosongan hidupnya dengan kasih sejati, yaitu 
kasih Allah.  
Air Hidup Tuhan Yesus memenuhi hidup 
perempuan Samaria itu dan memberikan 
pembaruan rohani yang membuatnya 
mengalami mata air yang memancar keluar dari 
hatinya.  
Demikian kuatnya pancaran air rohani itu 
sampai-sampai ia harus pergi mewartakannya 
kepada penduduk kotanya.  
Inilah perbuatan yang seharusnya terjadi dalam 
hidup kita yang sudah dipenuhi Air Hidup 
Kristus. Bukalah hati untuk menerima siraman 
"Air Hidup" yang melegakan. 
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ANALISA GRAFIK 

GRAFIK KELAS BESAR (ASUMSI CERITA 9 MENIT)  Grafik Kelas Remaja (Asumsi Cerita 10 menit) 

 D 
 

                  E 
 

 

Adegan I Adegan II Adegan III  Adegan I Adegan II Adegan III 

Ay. 1-6  Ay. 7-26  Ay. 27-42   Ay. 1-6  Ay. 7-26  Ay. 27-42  

2 menit 4  menit   3 menit  2 menit 6 menit 2  menit 

 
 
 

SELUK BELUK GAMBAR 

GAMBAR SELUK BELUK GAMBAR 

 Yesus bersama dengan murid-muridnya kembali ke Galilea dan mereka melalui daerah 
Samaria. Mereka tiba di Sikhar dekat sumur Yakub. 
Yesus sangat letih, Ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul dua belas. 

Gambar 1 Seorang perempuan Samaria kemudian datang untuk menimba air di sumur di mana Yesus 
sedang beristirahat. Yesus meminta air kepadanya tetapi perempuan itu heran karena 
Yesus meminta air kepadanya sementara orang-orang Yahudi tidak mau berhubungan 
dengan mereka, yaitu orang Samaria apalagi untuk meminta kepada mereka. 

Gambar 2 Yesus bercakap-cakap dengan perempun Samaria itu. 
Yesus berkata bahwa Ia memiliki air yang membuat orang tidak haus. 
Perempuan Samaria itu meminta air hidup tersebut kepada Yesus. 

Gambar 3 Yesus tahu bawa perempuan Samaria itu sudah mempunyai lima suami dan yang ada 
pandanya sekarang ini bukanlah suaminya. Perempuan Samaria itu kaget karena ternyata 
Yesus tahu tentang kehidupannya. 
Perempuan itu mengenali Yesus sebagai Nabi, Mesias. 

 Perempuan Samaria itu pergi memberitahukan kepada orang-orang bahwa ia telah 
bertemu dengan mesias.  
Orang-orang datang kepada Yesus. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada-
nya, mereka meminta agar Yesus tinggal dengan mereka. 

 
 

LAGU PENDUKUNG 

Kidung Ceria 19 Yang Maha Kasih 
Kidung Ceria 20 Kasih Bapa di Sorga 
 
 

AKTIVITAS 

AIR HIDUP  
Bagilah anak ke dalam kelompok yang terdiri dari 3-4 anak. Sampaikanlah arti dari metafora (kiasan) yang Yesus 
sampaikan dalam percakapanNya dengan perempuan Samaria, yaitu dahaga: haus yang disebabkan oleh dosa, air 
hidup: Kasih Karunia Allah /Keselamatan, melegakan/memuaskan: hidup kekal penuh damai sejahtera 
Mintalah mereka untuk membaca kembali Yohanes 4:1-42. Diskusikan dalam kelompok tentang ciri-ciri air hidup 
dan air yang tidak hidup. Contoh: 

 Air Hidup Air Tidak Hidup 

Sumber Yesus Kristus Iblis, Manusia yang tidak percaya Yesus Kristus. 

Khasiat/Tujuan Hidup kekal bersama Kristus: penuh damai 
sejahtera 

Hidup bersama iblis: penuh dosa dan kejahatan. 

Warna  Jernih: memiliki tujuan yang pasti: memuji Keruh : menjadi hamba iblis yang penuh keluhan 
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dan memuliakan Tuhan. dan ratap penderitaan 

Rasa Segar dan memuaskan dahaga: tulus, 
membaharui hidup yaitu hidup penuh rasa 
syukur, rendah hati, lega, kuat, taat, setia, 
semangat, dll. 

Tidak segar, busuk dan membuat semakin haus : 
penuh intrik, licik, pamrih, dengki, sombong, 
egois, rapuh, putus asa, dll. 

Cara 
memperoleh  

Percaya Yesus Kristus itulah Tuhan dan 
Juruselamat. 

Percaya kepada iblis dan bentukan lainnya : harta, 
kekuatan sendiri, status sosial, jabatan, seks 
bebas, narkoba, dll. 

(Tambahkan...) (Tambahkan ……) (Tambahkan ……) 

 

Berdasarkan ciri-ciri yang mereka temukan bersama dalam kelompok, minta setiap anak untuk menuliskan defenisi 
air hidup dan air yang tidak hidup. Setiap anak membacakan hasil tulisannya (defenisi) kepada semua orang.  
Contoh : Air hidup adalah air yang bersumber dari Yesus Kristus, orang yang meminumnya akan hidup kekal bersama 
Kristus, hidupnya penuh damai sejahtera, ia memiliki tujuan hidup yang pasti yaitu hidup memuji dan memuliakan 
Tuhan …dst. 
 
 

AYAT HAFALAN 

AYAT HAFALAN KELAS BESAR  AYAT HAFALAN KELAS REMAJA 

Yohanes 4:24  Yohanes 4:14 

Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah 
Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan 

kebenaran. 

 tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan 
kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-
lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan 
kepadanya, akan menjadi mata air di dalam 

dirinya, yang terus-menerus memancar sampai 
kepada hidup yang kekal." 

 
 

PETUNJUK MENGENAI PERSIAPAN 

1. Untuk persiapan GSM, adalah sangat penting memperhatikan dan membaca  dengan seksama Tabel Persiapan. 
Ikutilah setiap tahapan dengan setia. 

2. Renungkanlah hal-hal ini (silahkan ditambahkan sesuai inspirasi yang anda dapatkan): 
Seperti perempuan Samaria itu, kita sebagai orang-orang zaman modern ini pun memiliki banyak 
dahaga hidup yang kita coba atasi dengan berbagai cara pemuasan. Pengalaman menyatakan bahwa 
tidak ada hal apa pun, apalagi dosa yang dapat mengisi kekosongan dalam hidup kita. Hanya Yesus, 
sumber air hidup dan pemuas kebutuhan hidup terdalam yang dapat mengisi dan memberi arti bagi 
hidup ini. Berbaliklah kepadaNya dan izinkan Dia mengisi hidup Anda dengan hidup-Nya sendiri.  

 
 

PETUNJUK MENGENAI TEKNIK BERCERITA 

1. Bacalah dan perhatikan dengan baik grafik untuk masing-masing kelas. Perhatikan puncak grafiknya 
dan telusuri di ayat manakah puncak itu terletak (yaitu ayat pada pokok cerita), dan gunakan waktu 
dengan baik untuk menyampaikan isi cerita sesuai dengan alokasi yang disiapkan dalam grafik.  

2. Cerita dapat diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan adalah pintu untuk masuk cerita. Hindarkan 
sebuah pendahuluan yang lama, dan jika pendahuluan berupa tanya jawab, hindarkanlah untuk 
menuntut anak harus menjawab. Terdapat contoh pendahuluan di bawah ini, jika anda berminat 
menggunakannya pilihlah sesuai kelas masing-masing dan lakukanlah perbaikan seperlunya sesuai 
keadaan di jemaat.  
(1) Tanyakan kepada mereka, apa pentingnya air bagi kehidupan dan ciri-ciri air yang menyehatkan. 
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(2) Perlihatkan segelas air, tanyakan tentang apa yang terjadi jika manusia tidak minum air atau tidak 
minum air secukupnya. 

3. Setelah pendahuluan guru langsung masuk bercerita, adegan demi adegan. Pada adegan I 
ceritakanlah tentang Yesus dan murid-muridNya mengadakan perjalanan dari Yudea ke Galilea, dan 
singgah di Samaria. Yesus istirahat di Sikhar dekat sumur Yakub sementara murid-muridnya pergi 
mencari makanan.  

4. Pada adegan II ceritakan tentang pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria yang datang hendak 
mengambil air dari sumur tersebut. Yesus meminta air kepadanya tetapi perempuan Samaria itu 
heran karena Yesus meminta air kepadanya sementara orang-orang Yahudi tidak mau berhubungan 
dengan mereka, apalagi untuk meminta kepada mereka. Percakapan Yesus dengan perempuan 
Samaria itu pun berlanjut. Puncak cerita D dan E ada pada adegan ini ceritakanlah secara tertenun 
penerapan masing-masing kelas pada adegan ini. 

5. Pada adegan III ceritakanlah tentang respon perempuan Samaria itu ketika Yesus telah 
memenuhinya dengan air hidup, Roh Allah menuntunnya untuk berkata-kata tentang Yesus Kristus 
dan membawa banyak orang datang kepadaNya. Akhiri cerita dengan kejadian akhir yaitu Yesus 
mengajar murid-muridNya setelah kembali membeli makanan dan mereka masih tinggal dua hari lagi 
di Samaria. 

6. Pembacaan Alkitab adalah Yohanes 4:1-42. Bacalah sambil berdiri dengan metode yang berbeda dari 
minggu lalu. Perdalamlah pesan cerita ini dengan melakukan aktifitas yang tersedia.  


