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Nghị luận xã hội về gia đình
Bài làm
Cuộc sống là chuỗi tháng ngày hạnh phúc xen lẫn bất hạnh, niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Ở
trên đời không ai hạnh phúc liên tục hay bất hạnh kéo dài. Nhưng hạnh phúc mà mỗi cá thể
sinh ra đều có và mong muốn có, đó chính là gia đình, là nơi đi đâu cũng sẽ nhớ về, là nơi
chứa toàn bộ niềm vui, niềm hạnh phúc, sung sướng của bạn. Sinh ra trong gia đình có bố, có
mẹ là may mắn. Nhưng nếu mọi người yêu thương nhau, biết quan tâm, chăm sóc nhau đó
chính là hạnh phúc. “Hạnh phúc gia đình” có lẽ là niềm hạnh phúc đẹp đẽ nhất, tuyệt vời
nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta.
Vậy “hạnh phúc” là gì mà con người lại luôn tìm kiếm, luôn hướng đến như thế? Khái niệm
hạnh phúc đối với mỗi người có thể không giống nhau, nhưng hạnh phúc nói chung là một
trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó. Hạnh phúc là một
cảm xúc bậc cao, được cho rằng chỉ có ở loài người, nó mang tính nhân bản sâu sắc và
thường chịu tác động của lý trí. Đã bao giờ bạn tự hỏi một gia đình hạnh phúc là gì chưa? Gia
đình chính là cái nôi đón nhận tiếng khóc chào đời của bạn, nơi có cha, có mẹ, có ông bà, có
anh chị em, là những người thân ruột thịt đùm bọc, yêu thương nhau. Gia đình là một mái ấm
có những người luôn thấu hiểu, quan tâm, và yêu thương nhau, hay chỉ đơn giản là một bữa
cơm cùng cả gia đình. Khi nghe hai tiếng “Gia đình” bình dị ấy, bản thân mỗi người đều sẽ
thấy quen thuộc và rất đỗi thân mật. Gia đình được xem là hạnh phúc khi mỗi bản thân thành
viên trong gia đình yêu quý, đùm bọc và quan trọng hơn hết là biết chia sẻ, biết yêu thương
và thông cảm cho nhau. Chúng ta hạnh phúc khi bản thân mình được yêu quý, và rồi chính
bản thân ta cũng phải đối xử như vậy với mọi người. Với người lớn hơn thì kính trọng hiếu
thảo, với kẻ dưới thì nhường nhịn thương yêu… cách cư xử của mỗi thành viên sẽ thể hiện
nền nếp gia phong của gia đình. Một gia đình chỉ có thể tồn tại khi những tôn ti được giữ
vững, khi từng thành viên ý thức được vai trò và bổn phận của mình trong gia đình. Chính vì
vậy, mỗi thành viên trong gia đình, ngoài những gì mà mình được hưởng còn phải hiểu được
trách nhiệm của mình để giữ vững sự tồn tại và bền vững của gia đình. Bởi chỉ có tình yêu
mới giúp mỗi tổ ấm có được sự hòa thuận, sự cảm thông, cũng như nuôi dưỡng tình thương
giữa các thành viên. Khi mọi thành viên đều được tận hưởng một cách trọn vẹn cả đời sống
vật chất và tinh thần và đều coi gia đình là tổ ấm, khi ấy bản thân các bạn sẽ hiểu được cụm
từ “Hạnh phúc gia đình” một cách chân thực nhất.
Một gia đình luôn xảy ra những mâu thuẫn chắc chắn không phải là một gia đình hạnh phúc,
nhưng một gia đình hạnh phúc chưa hẳn đã là một gia đình không có mâu thuẫn. Sống trong
gia đình, chúng ta không thể nào tránh khỏi mâu thuẫn. Nhưng quan trọng hơn hết, chúng ta
có dám đứng lên nói ra tiếng lòng và rồi cùng nhau chia sẻ những xúc cảm của mình trước
khác
Và có dám thừa nhận bản thân sai để rồi xích mọi người lại gần nhau hơn
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không? Gia đình hạnh phúc là gia đình có thể làm như vậy. Chỉ có chia sẻ, chỉ có cảm thông
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mới giúp mọi người thêm yêu thương và cảm nhận được tình yêu thương từ người khác.
Nhà cao, cửa rộng, chăn ấm, nệm êm, con cái luôn được thỏa mãn tất cả các nhu cầu về vật
chất, thậm chí còn nhiều hơn những gì chúng cần. Nhưng nếu sống trong sự giàu sang ấy,
cha mẹ luôn cãi cọ vì bất đồng trong cuộc sống, anh em không biết quan tâm chia sẻ lẫn
nhau, con cái nhiều khi hàng tuần không được nhìn thấy cha mẹ bởi lịch làm việc đi sớm về
khuya của hai người, vậy liệu mỗi thành viên trong gia đình có cảm thấy vui vẻ, có cảm thấy
hạnh phúc. Những bữa cơm đầy đủ những món ăn ngon nhưng thiếu đi nhiều thành viên
trong gia đình liệu bạn có thấy hạnh phúc hay sẽ cảm giác lạc lõng, tủi thân. Một gia đình
không có tiếng cười, không có những câu chuyện dí dỏm, thậm chí là những cuộc tranh luận
sôi nổi thì có vui không? Có cảm thấy hạnh phúc hay không? Có cảm thấy ấm áp không? Trái
lại, nếu đời sống vật chất chưa đầy đủ, nhưng mỗi thành viên trong gia đình biết yêu thương,
biết xây đắp tổ ấm, biết làm lụng, biết vươn lên thì chỉ cần một miếng ăn ngon, một niềm
thông cảm, chia sẻ thì sẽ hạnh phúc đến nhường nào.
Để có một gia đình hạnh phúc mỗi người đều phải có ý thức vun đắp và gìn giữ hạnh phúc,
hiểu và trân trọng giá trị của hạnh phúc. Mỗi người cha, người mẹ ngoài việc đảm bảo cuộc
sống vật chất hãy là người giữ và truyền ngọn lửa yêu thương đến mọi người trong gia đình.
Không nên vì những lo lắng, bận rộn với công việc xã hội mà quên đi vai trò trong gia đình.
Những đứa trẻ là người luôn cần tình yêu thương của cha mẹ. Ta tưởng chừng chúng vô tư,
thoải mái nhưng chúng chính là những người cần có cha mẹ để chia sẻ những khó khăn
chúng gặp phải, trò chuyện về chuyện học hành, bạn bè của mình. Cha mẹ có vai trò rất
quan trọng trong việc xây dựng và vun đắp hạnh phúc gia đình, nhưng cũng không nên quy
toàn bộ trách nhiệm cho họ. Những đứa con cũng là một yếu tố quyết định cho sự bền vững
của hạnh phúc gia đình. Bởi chúng không chỉ là những đứa trẻ mà còn là sợi dây tinh thần kết
nối mọi người với nhau.
Gia đình luôn là mái ấm bình yên nhất với mỗi người sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ai cũng
có một mái ấm riêng mình nhưng không phải ai cũng may mắn có được một gia đình hạnh
phúc, là nơi để quay về. Hạnh phúc không chỉ là những điều to lớn mà còn nằm trong những
việc gần gũi, giản dị hằng ngày mà đôi khi ta đã vô tâm mà bỏ lỡ. Vì thế, biết cách cảm nhận
những rung động từ cuộc sống thường nhật đôi khi lại đem đến những niềm hạnh phúc rất
dạt dào. Để cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc từ gia đình, mỗi chúng ta hãy rèn luyện cho
mình một cách sống tốt và một trái tim luôn rộng mở để có thể cảm nhận vẻ đẹp từ cuộc
sống một cách tươi mới hơn…
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