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Gia đình - nơi nuôi dưỡng những tâm hồn chập chững bước vào đời từ những

tiếng khóc đầu tiên. Vậy nên không có gì phải băn khoăn khi kết luận gia đình là nơi

đầu tiên ảnh hưởng đến tư duy và quá trình phát triển của một con người. Những đứa

trẻ lớn lên trong môi trường đầy ắp yêu thương, được dạy dỗ về giá trị của sự yêu

thương sẽ hình thành và giáo dục một nhân cách tốt, một tư duy tiến bộ. Mỗi gia đình

là một tế bào của xã hội, vậy nên gia đình có bình an, có sự yêu thương thì xã hội mới

hạnh phúc.

Điều tồi tệ nhất đối với một người theo tôi là không có một nơi để quay về. Sẽ

thế nào nếu như một tồi tệ nào đó bạn bất lực với chính cuộc sống của bạn, một ngày

mà bạn chỉ muốn trở về nhà để ôm lấy những người thân yêu của mình. Sẽ rất tuyệt

vời nếu bạn có một gia đình luôn chờ đợi bạn, nhưng không phải ai cũng có được cái

hạnh phúc giản đơn ấy. Dù bạn là ai, dù bạn đã phạm sai lầm lớn như thế nào, dù cả

thế giới có quay lưng với bạn đi chăng nữa thì gia đình vẫn luôn là nơi để bạn quay

về. Vậy nên hãy trân trọng và yêu thương gia đình bạn nhiều hơn khi còn có thể.

“ Hạnh phúc, đi về nhà

Cô đơn đi về nhà

Thành công, đi về nhà

Thất bại, đi về nhà

Mệt quá, đi về nhà

Mông lung đi về nhà

Chênh vênh, đi về nhà

Không có việc gì vậy thì đi về nhà

Đi về nhà, đi về nhà,...” - Đi Về Nhà - Đen, JustaTee

Hiện nay với sự biến động khó lường của dịch Covid-19, vai trò của gia đình

góp phần quan trọng. Gia đình là pháo đài, thành viên gia đình là chiến sĩ trong phòng,

chống dịch bệnh. Vậy nên đừng “trốn về nhà” mà hãy thực hiện tốt việc kiểm tra, cách

ly khi bạn đã từng đến nơi có dịch. Đã có rất nhiều y bác sĩ, các chiến sĩ tuyến đầu

cũng như rất rất nhiều các tình nguyện đã tạm xa gia đình yêu dấu của mình để đóng



góp công sức, tình yêu thương của mình, gom nhặt từ những viên gạch nhỏ để xây

một bức tường thành lớn để bảo vệ một xã hội bình an, hạnh phúc.

Nguồn: Thăng Fly Comics

Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn. Nói không với bạo lực gia đình,

đồng thời trong giai đoạn khó khăn này hãy cùng chung tay chống dịch để mỗi gia

đình đều được ấm no, bình an, hạnh phúc, là nơi yên bình nhất để trở về. Gia đình

bình an - xã hội hạnh phúc.
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