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Không đuổi theo tham muốn là thực hành Lời Chúa
Giêsu dạy: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải
hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu." (Luca 12,
15)

1-Thoát khỏi tham muốn: Dứt bỏ dần những tham lam bám luyến vào cuộc đời tạm bợ này, là
bạn đã quyết thực hành Lời Chúa như dứt bỏ dần những quyến rũ của thế gian như tham tiền
bạc, tham ăn uống, tham ngủ nghỉ, tham sắc đẹp, tham địa vị, v..v...

2- Không dừng lại tham muốn: Thánh Phaolo khuyên: "Ai vui mừng, như chẳng vui mừng;
ai mua sắm hãy làm như không có gì cả, kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như
chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi". (I Corinto 7, 30-31)

3- Đau khổ vì hưởng thụ : Thí dụ khi bạn tham uống rượu, bạn cho là hạnh phúc, nó xuất hiện
với bạn như hạnh phúc, lạc thú; nhưng trong thực tế là đau khổ. Vi bao tử của bạn đầy ắp, ói
mửa, mệt mỏi, hạnh phúc ấy trở thành đau khổ..., giống như cơn sóng đại dương xuất hiện hết
đợt này đến đợt kia, không bao giờ ngừng dứt.

4- Sự an bình đến: Bạn sẽ cảm nghiệm thấy sự an bình khi dứt bỏ tham muốn là thiên đàng nội
tâm, không phiền khổ, nó cho phép đời sống tâm linh bạn được triển nở. Bạn có kinh nghiệm
vĩnh viễn bình an này, vì bạn đã giải thoát khỏi những đam mê thế tục.

Tóm lại, tham muốn là đau khổ, và không có sự bình an trong tâm hồn: "Đối với người ấy, trọn
cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền ! Ngay cả ban đêm, nó cũng
không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là "phù vân". (Gỉảng viên 2, 23)
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