Sống với Hy vọng
Các bạn thân mến,
Xin phép cho tôi thử suy tư như thế này: Giá như tất cả những tình huống trong
xã hội của chúng ta luôn hoàn hảo, không có những tội lỗi, bệnh tật hay thiên
tai. Chúng ta sống hài hòa, không xung đột từ trong gia đinh ra đến cộng đồng.
Rồi giá như chúng ta cũng không cần lo lắng về ăn mặc, chỗ ở...tất tất đều suông
sẻ....
Suy tư kiểu này thì thật là ảo phải không bà con? Rất tiếc là cuộc sống hay thế
giới này chẳng bao giờ hoàn hảo cả. Nhiều người trong chúng ta luôn đối mặt
với những khó khän trong cuộc sống, gánh nặng lo lắng, trách nhiệm ngày càng
đè lên vai nhiều hơn
Tuy nhiên, đâu đó quanh tôi, tôi cũng đôi khi chợt thoáng thấy được sự hoàn hảo
tốt lành, biết có những người thật sự có cuộc sống hạnh phúc, không còn phiền
muộn...hay đôi khi bất chợt tôi cũng nhận ra mình cũng đã có những phút giây
hoàn hảo như thế. Nói cho cùng, có lẽ ai trong chúng ta cũng phải cần niềm hy
vọng trong cuộc sống này. Hy vọng sẽ vượt qua những khó khăn, rắc rối trong
cuộc đời cả cho thân và tâm, hy vọng một cuộc sống tốt đẹp, sâu sắc bình an hơn
sẽ đến với mình.
Hy vọng là chất liệu thiết yếu cho đời sống, sự lạc quan tin tưởng vào ngày mai
tốt đẹp hơn là chất men có tác dụng kích thích ta vượt qua mọi trở ngại dễ dàng
để có cuộc sống tươi đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Đôi khi hy vọng còn tiếp sức ta đi
đến thành công nữa, nó làm cho ta quyết tâm hơn, để thực hiện những ước mơ,
khao khát của đời mình. Một khi bắt tay vào một việc gì với sự hy vọng thì đó là
ngọn lửa duy trì niềm tin để đi đến hoàn thành tốt đẹp việc đó. Đôi khi ta tưởng
như muốn gục ngã vì những khó khăn, thất bại....nhưng niềm hy vọng kiên trì sẽ
có thể nâng đỡ ta lúc đó, thậm chí nó có thể cứu ta, mang lại cho ta niềm tin
trong sự sống và giữ vững, nuôi dưỡng niềm tin đó hầu có khả năng phát huy hết
tất cả các tiềm năng sẵn có của bản thân trong mọi sinh hoạt.
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Các bạn thân mến,
Hy vọng ở đây là một hy vọng mang tính chất thực tế chứ không phài là hy vọng
xa vời hay viễn vông đâu ! Mong ước thì ai cũng có thật nhiều, nhưng không
phải ai cũng thõa mãn hết các mong ước trong đời vì cuộc đời vốn dĩ rất ngắn
ngủi, cho nên ta nên lựa chọn cho mình những mong ước hàng đầu, thực tiển để
có thể đặt hy vọng vào đó mà bước đi, biến nó thành hiện thực, không nên đánh
mất thời gian quý báu với những mơ ước hão huyền, xa tầm tay..để rồi sẽ thất
vọng, buông xuôi ngậm ngùi.
Chính đời sống vô thường khiến chúng ta luôn cần sự hy vọng để được sống sót
và tồn tại. Tai ương, khổ đau luôn có mặt trên trái đất này và làm sao để giữ
được niềm hy vọng trong hoàn cảnh thảm họa tai ương đó. Ta nhìn sâu hơn,
nghe kỷ hơn thì sẽ thấy trong cái đau thương mất mát đó vẫn có sự quan tâm
giữa người và người, vì con người ta vẫn còn có niềm hy vọng tuyệt vời để đổ
về, đi đến những nơi thảm họa làm công tác cứu giúp, họ là những người làm
thiện nguyện như bác sĩ, kỷ sư, sinh viên, nhân viên tái thiết....đem hết công sức,
tài năng, không ngại tai nạn đến với mình mà luôn làm việc hết lòng với hy vọng
giúp đỡ, san sẻ nổi thống khổ với những người vừa thoát khỏi tử thần, nạn tai.
Họ đã thật sự mang đến niềm hy vọng của sự tồn tại hơn bao giờ hết.
Nhạc sĩ TCS đã khẳng định trong bài hát của ông:
“Đừng tuyệt vọng
Tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
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Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”.
Ông cho thấy, sự tuyệt vọng sẽ đẩy ta vào hố thẳm của cuộc đời, là dây trói
không cho ta bước tiếp, hũy hoại đời mình một cách oan uổng. Ông khuyên ta
sống hồn nhiên với những mục tiêu thật đúng đắn, thực tế, không ảo tưởng. Em
cứ sống một cách hồn nhiên thì em luôn có bình minh là vậy. Vì em luôn sống
với hy vọng thực tiễn, hoàn cảnh và khả năng cho phép tự nhiên của em.
Các bạn thân mến,
Một đời người sống mà không có có một chút gì hy vọng thì chắc chắn sẽ không
làm được việc gì cho bản thân và xã hội, có thể họ có một vài mục đích nào đó,
nhưng lại lo sợ mình thực hiện không được. Hãy tìm ra và biết rõ cái khả năng
thật sự của mình ra sao và hãy cứ nuôi hy vọng để thực hiện các mục đích đời
mình các bạn nhé.
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