
TIGA MUSUH JIWA: 
DUNIA, IBLIS & DAGING  

Seri #5 

Oleh: P. Sakarias Abduli, OCD 

Belajar Bersama St. Yohanes dari Salib 



VERSI SAN JUAN 

• Tulisan tentang musuh-musuh jiwa tersebar di hampir semua karya San 
Juan. 

• Ada tiga musuh yang dominan dalam tulisannya: 
 Dunia 
 Roh Jahat/ Iblis 
 Daging 

• Selain 3 musuh jiwa ini, San Juan juga menyebutnya dalam kalimat lain: 
“apetitos desordenados que viven en el alma y la vencen (S 1.7.2)” - 
Nafsu-nafsu tidak teratur yang hidup di dalam jiwa dan 
menaklukkannya.” 



KUTIPAN DARI KS & DARI KARYA-KARYA SAN JUAN 

• Mateus 10:36: “Dan Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya” 

 N. 2,14,1) : ‘Aku keluar tanpa dilihat, Rumahku kini seluruhnya sepi”…. 

 ”Isi rumahnya adalah mereka, yang bila terjaga akan menjadi hambatan 
terus-menerus bagi penerimaan kebaikan apapun dan selalu menentang 
perginya jiwa secara bebas meninggalkan mereka.” 

 Musuh lainnya adalah “los apetitos imperfectos que andan quitando la 
vida spiritual al alma“ (LlB 2,31): “Selera yang tidak sempurna yang 
menyingkirkan kehidupan rohani dari jiwa.” 



TEKS-TEKS RUJUKAN 

• CB (3,5): ‘ni temere las fieras, y pasare los Fuertes y 
fronteras: saya tidak akan takut pada binatang buas, 
dan saya akan melewati benteng dan perbatasan’. 

• Merujuk pada tiga musuh ‘yang menciptakan perang dan 
menghambat perjalanan’. 

 Las fieras - dunia;  
 Los fuertes - roh jahat; 
 Las fronteras - daging.  



A. LAS FIERAS/ BINATANG BUAS 

Ada tiga prinsip fieras di dalam dunia : 

 Kenikmatan dunia: teman, pujian, keberanian dan bahkan 
kemauan akan hilang. 

 Tidak memiliki rasa puas dalam semua bentuk kesenangan 
di dunia dan; 

 Lidah melawan jiwa dengan cemoohan. Karena itu jiwa akan 
menjadi sasaran ejekan, 



B. LOS FUERTES/ BENTENG 

 Berkaitan dengan Roh Jahat, 

 CB 9: “con grande fuerza procuran tomar el 
paso de este camino”: dengan kekuatan besar 
mereka mencoba menghalangi langkah di jalan ini. 

 Hanya dapat dikalahkan dengan kekuatan ilahi : 
kerendahan hati, doa, matiraga dan Salib Tuhan.  



C. LAS FRONTERAS/ PERBATASAN 
 Berkaitan dengan perang melawan keinginan sensual dan afeksi alamiah (CB 

3,10): 

 “Jiwa juga mengatakan bahwa ia akan melewati batas-batas, yang dengannya ia 
memahami, seperti yang telah dikatakan, rasa jijik dan pemberontakan yang 
secara alami dimiliki daging terhadap roh;  

 Sebagaimana dikatakan St. Paulus dalam Galatia 5:17, ”Caro enim concupiscit 
adversus spiritum: nafsu daging melawan roh, dan daging sebagai pembatas 
yang menolak jalan spiritual. 

 Batas-batas ini harus melewati jiwa, mengatasi kesulitan-kesulitan dan 
menghancurkan dengan kekuatan dan keteguhan jiwa atas nafsu indrawi dan 
kasih sayang alamiah. 



 Karena, selama ada mereka di dalam jiwa, roh begitu 
terhalang di bawah mereka sehingga tidak bisa masuk ke 
dalam kehidupan sejati dan kesenangan rohani. 

 Seperti ungkapan Santo Paulus: ”Si spiritu facta carnis 
mortificaveritis, vivetis: jika kamu mematikan 
kecenderungan daging dan selera dengan roh, kamu akan 
hidup…” (Rom 8,13), 

C. LAS FRONTERAS/ PERBATASAN (lanjutan) 



 Malam Gelap itu sudah ditegaskan oleh San Juan 
sebagai proses/ ujian bagi jiwa/ batin yang diatur 
dan dikirim oleh Tuhan. 

 Khususnya dalam kasus malam gelap pasif indera, 
jiwa benar-benar mau dimurnikan Allah untuk 
bebas dari dunia, daging dan iblis. 

KAITAN DENGAN MALAM GELAP 



DUNIA  

A. Ruang bagi semua ciptaan 

 CB 14,27/ Keb 1,7:  “Sebab Roh Tuhan memenuhi dunia semesta, dan Ia merangkum segala-
galanya, mengetahui apapun yang disuarakan. 

 CB 4,3: ”Jiwa tergerak untuk mencintai Tuhannya yang Tercinta dengan mempertimbangkan 
ciptaan-ciptaan, melihat mereka sebagai karya yang dibuat oleh tangan-Nya sendiri.” 

 CB 5,1: ”Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sangat mudah dan singkat dan di 
dalamnya Dia meninggalkan beberapa jejak tentang siapa Dia, tidak hanya memberi 
eksistensi, bahkan memberi mereka rahmat dan kebajikan yang tak terhitung banyaknya.” 

 R 4,103: “Palacio para la esposa: Istana bagi pengantin.” 

 CB 5,3: Semua ciptaan karya minor dari Allah, yang terbesar Inkarnasi Sabda”.   



DUNIA (lanjutan) 

B. Dunia, suatu cara berada dan cara berkarya  

 Bukan sebuah ruang atau tempat di mana kita tinggal, atau tempat di 
mana orang-orang Kristen mengikuti panggilan hidupnya, atau orang-
orang tak beriman tinggal dan pesimis dengan dunia ini. 

 San Juan ingin menekankan bahwa dunia adalah nilai (valores), obyek 
(objetivos), relasi (relaciones), perilaku (comportamientos).  

 Hal ini ditekankan juga oleh St. Teresa dari Yesus dalam buku Hidup 16,8 
bahwa ada yang disebut dengan ‘las leyes del mundo’. 



DUNIA (lanjutan) 

Beberapa kutipan: 
 AV 115: Seluruh dunia tidak layak untuk satu pendapat tentang manusia, karena ia memiliki 

Allah; pendapat apa saja yang tidak bersumber dari (berpusat pada) Allah, maka, dirampas 
dari-Nya. 

 CB 39,7: ”Oh, kebutaan yang menyedihkan dari mata jiwamu, karena begitu banyak cahaya 
yang membutakanmu, dan begitu banyak suara yang membuatmu tuli, tidak melihat itu, 
selama kamu mencari kuasa dan kemuliaan, kamu tetap sengsara dan rendah dari semua 
kebaikan…” 

 S 1,6,6: “Ciptaan itu bukan kelezatan.” 
 CB 1,1: “Hal-hal yang sia-sia dan menipu.” 
 Jadi, masalah dunia bagi San Juan adalah sikap kita di hadapan barang-barang 
      dunia dan sensual secara tak beraturan. 

C. Donde se sabe a Dios, no se sabe nada: Di mana Tuhan tidak dikenal, tidak ada yang diketahui 



ROH JAHAT/ IBLIS 

 Roh Jahat bagi San Juan, seperti yang ditekankan di dalam Cautelas, adalah musuh 
jiwa. Kata Demonio 262 kali, Setan 2 kali, Si jahat 2 kali, Aminadad 11 kali. 

 Roh Jahat itu menanamkan akarnya di dalam: rasa benci, tipu-khianat, jahat-licik-
rubah, sombong, kasar dan seram, rasa takut. 

 Pergerakan Roh jahat versi San Juan: 

 Kecemburuan menutrisi kedengkian 

 Kebencian memicu kecemburuan 

 Penipuan menghasilkan pengkianatan 

 Kejahatan beriringan dengan kelicikan 

 Kesombongan menghasilkan kekasaran 



1. KEBENCIAN 

 CB 16,2: untuk kebenciannya yang besar, semua kebaikan di dalam 
dia (jiwa), dia melihat dengan iri hati.” 

 CB 3,6; tiga musuh jiwa yaitu: dunia, iblis dan daging yang 
berperang dan menghalangi jalan. Binatang buas dimengerti sebagai 
dunia, benteng sebagai iblis, dan perbatasan sebagai daging.” 

 3,9: iblis sebagai musuh kedua, disebut sebagai benteng, karena 
mereka dengan kekuatan besar mengambil alih jalan ini, dan karena 
godaan dan kelicikan mereka juga lebih kuat dan lebih sulit untuk 
diatasi dan lebih sulit untuk dipahami daripada dunia dan daging…” 



2. KEJAHATAN – KELICIKAN 

 CB 30,10 - Ayub 41: 6-7: punggungnya adalah perisai-perisai 
bersusun, terlekat rapat seperti meterai. Rapat hubungannya 
yang satu dengan yang lain, sehingga angin pun tidak dapat 
masuk. 

 N2,21,3; 6,10: penentang-penentang jiwa: dunia, daging dan 
setan 

 Ll B 3,63: pembimbing buta kedua adalah setan yang mau 
mengganggu ketenangan batin orang…” 



3. KEKUATAN DAN KEHEBATAN 

  CB 3,6,9: “Tiga musuh jiwa: dunia, iblis dan daging yang 
berperang dan mempersulit jalan ini… tidak ada taranya di 
atas muka bumi, itulah makhluk yang tidak mengenal takut.” 

 N. 2,23,5: setan lebih mudah mengacaukan dan 
menggelisahkan roh dengan kengerian-kengerian melalui 
indera. Aniaya dan kesakitan yang ia akibatkan, sangat hebat 
dan kadang-kadang tak terperikan.” 



4. RASA TAKUT 

  CB 24,4: pemahaman melalui gua singa tentang kebajikan yang dimiliki jiwa dalam keadaan 
menyatu dengan Tuhan ini. Alasannya adalah karena gua-gua singa sangat aman dan 
terlindungi dari semua hewan lain, karena takut akan kekuatan dan keberanian singa yang ada 
di dalamnya, mereka tidak hanya tidak berani masuk lebih dalam dan juga tidak berani 
berhenti di sampingnya…” 

 S 2,29,10: juga dalam genre kata-kata interior yang berurutan ini, iblis banyak memasukkan 
tangannya, kebanyakan mereka yang memiliki kecenderungan atau kesukaan untuk mereka, 
karena pada saat mereka mulai mengumpulkan diri, iblis biasanya menawarkan banyak bahan 
untuk mereka… 

 S 2,31,2: jiwa juga tidak perlu takut akan penipuan, karena pemahaman yang baik membuat 
iblis tidak dapat ikut campur dalam hal ini atau secara pasif memiliki efek substantial pada 
jiwa… 



5. TIPU DAN BERKHIANAT 

  1 Kor 11,14: (11:14) Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu, bahwa 
adalah kehinaan bagi laki-laki, jika ia berambut panjang, (11:15) tetapi 
bahwa adalah kehormatan bagi perempuan, jika ia berambut panjang? 

 S 2,11,7: ada keinginan untuk mengakui roh-roh jahat, itu membuka pintu 
bagi iblis untuk menipu jiwa dalam hal serupa lainnya, yang dia tahu 
sangat baik untuk disembunyikan dan disamarkan, sehingga mereka 
tampak seperti baik, karena dia (iblis) bisa, sebagaimana Paulus katakan” 
ia mengubah dirinya menjadi malaikat terang…” 



6. KESOMBONGAN 

  S3,15,2:  “Orang-orang jahat dibujuk oleh kesombongan dan 
kecemburuan setan…” 

 Kesombongan berasal dari Bahasa Latin vanitas/vanus yang 
berarti kosong, tak berguna, sia-sia.  

 Dalam konteks musuh jiwa, San Juan lebih memilih kata soberbia 
daripada vanidad. 

 LlB 3,7: “Penggunaan dan penyatuan antara kesombongan dan 
ejekan akan mengaburkan nilai barang, dan contoh selera yang 
salah akan memutarbalikan makna…” 



DAGING 
 N.1 deklarasi 2: begitu besar keberhasilan jiwa sehingga tidak satu pun dari ketiga 

musuh (dunia, daging dan setan) yang selalu menghalanginya, sebab malam 
kontemplasi pembersihan itu menidurkan dan mematikan semua gerak-gerik tak 
teratur dari nafsu-nafsu dan keinginan di dalam rumah indera. 

 N1,13,11: akhirnya, sejauh seorang dibersihkan dari kecenderungan-kecenderungan 
dan nafsu-nafsu indrawi, ia memperoleh kemerdekaan roh. Di dalamnya ia mendapat 
keduabelas buah Roh Kudus. 

 LlB 1,32: ada tiga alasan mengapa ini disebut tela (kain), pertama, karena hubungan 
roh dengan daging; kedua, karena ia memisahkan jiwa dari Allah; ketiga, karena kain 
ini tidak begitu tebal, maka sinar dapat menembusnya…” 



TENTANG APETITOS/ NAFSU-NAFSU 

 San Juan menulis kata ini sebanyak 579 kali. 

 San Juan membedakan dalam dua tipe: Voluntarios dan involuntarios 

 Yang paling dikhawatirkan oleh San Juan adalah Voluntarios karena berkaitan dengan 
Kehendak. Hal ini dapat berdampak pada dosa berat, dosa ringan dan 
ketidaksempurnaan lainnya. 

 Sementara involutarios atau nafsu alamiah tidak terlalu dicemaskan sebab San Juan 
melihat nafsu ini sebagai “kehendak rasional” (S1 11,2).  

 Nafsu paling tinggi tingkatannya versi San Juan adalah memisahkan Tuhan dari semua 
hal, tidak menjaga hukum-Nya berkaitan dengan hal-hal duniawi (S3 19,7). 



CARA MENGATASI TIGA MUSUH JIWA 

 Menghidupi kebajikan teologis, San Juan menjelaskan dalam bentuk khusus, seperti:  

1) Disfrazada (Disamarkan): N 2,21,3: kemajuan di dalam ‘menyamar’ menjadikan 
dia lebih aman terhadap penentang-penentangnya: dunia, daging dan setan. 

2) Revestida-Caridad (Berpakaian Kasih): N2 21,3:”…Pakaian yang dikenakan 
mempunyai tiga warna utama: putih, hijau dan merah. Tiga warna ini 
melambangkan tiga kebajikan teologis: iman, pengharapan dan kasih. 

3) Re-edukasi nafsu yang tak beraturan. Hal ini berkaitan dengan purgacion 
(S3,16,3) 

4) Kesadaran untuk meneladani Yesus (S1,13,3). 



CARA MENGATASI TIGA MUSUH JIWA (lanjutan) 

 Mortifikasi/mati raga: pendisiplinan diri 
 Struktur Latihan-latihan rohani Versi San Juan 

A. Mortifikasi: penitensi 
B. Meditasi hal-hal rohani: pengertian, kehendak dan ingatan 
C. Via Kontemplasi: Penyerahan diri pada kehendak Allah 
D. Kebajikan-kebajikan: kasih (pusat), kerendahan hati, 

kesabaran, dll. 



PERTANYAAN PENDALAMAN KELAS 

1) St. Yohanes dari Salib mengajarkan bahwa ada tiga musuh 
jiwa: DUNIA, ROH JAHAT/ IBLIS, dan DAGING. Dari ketiganya, 
menurutmu, manakah yang paling sulit dikalahkan dan yang 

menjadi penghambat bagi kemajuan rohanimu? 
2) Untuk mengatasi tiga musuh jiwa di atas, dari cara-cara yang 

St. Yohanes dari Salib anjurkan, manakah cara yang paling 
cocok bagimu? Sejauh mana itu membantumu?  



T H A N K Y OU 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25

