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NGHỊ LUẬN HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG VỀ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN TRONG
XÃ HỘI HIỆN NAY

1. Dàn ý nghị luận về hoạt động từ thiện trong xã hội hiện nay

- Mở bài:

+ Giới thiệu, dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận.

+ Ví dụ mở bài: Dân tộc ta, một dân tộc với bề dày lịch sử. Trải qua biết bao gian khổ để
giành lại được độc lập tự do. Những truyền thống văn hóa, đạo đức vẫn luôn được bảo tồn
và phát huy một cách tốt đẹp cho tới ngày nay. Sự đùm bọc, yêu thương đồng bào cũng
thế. Bằng việc giúp đỡ, chia sẻ một phần của mình với những người có hoàn cảnh khó
khăn. Những việc từ thiện vẫn luôn được diễn ra trong cuộc sống.

- Thân bài:

+ Hiện nay có nhiều người làm từ thiện đem lại cuộc sống tốt hơn cho những người nghèo
khổ.

+ Từ thiện là một hành động đẹp cần ca ngợi và lan tỏa đến mọi nơi, mọi người.

+ Tuy nhiên, bên cạnh đó có những người lợi dụng hoạt động từ thiện nhằm đánh bóng tên
tuổi của bản thân.

+ Bài học: Cần phải chung tay giúp đỡ người nghèo. Kêu gọi những lòng hảo tâm từ mọi
nơi,...

+ Triết lý tình thương luôn mang lại cho đời sống con người những gì tốt đẹp nhất.

- Kết bài:

+ Khẳng định, nhấn mạnh lại vấn đề nghị luận.

+ Ví dụ kết bài: Cho đi có nghĩa là sẽ được nhận lại nhiều hơn. Mỗi người trong chúng ta
cần có tấm lòng thương người giúp đỡ người chung dân tộc. Bạn có thể quyên góp những
vật phẩm tuy nhỏ không cần phải là số tiền lớn chỉ cần xuất phát từ tấm lòng là đủ. Có cho
đi chắc chắn sẽ nhận lại hãy cho đi giúp đỡ để đời có thêm nhiều ý nghĩa.

2. Viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của bản thân về hoạt động từ thiện

Có một câu hỏi được nhiều người đặt ra rằng: Tại sao mọi người lại làm từ thiện? Chắc
hẳn đầu tiên phải là để thấy ấm áp trái tim mình. Làm cho tâm mình trở lên thanh thản, làm
cho cuộc sống thêm vui vẻ. Làm từ thiện, cũng là làm cho chính bản thân mình. Giúp người
lúc này, biết đâu một mai chúng ta có gặp hoàn cảnh tương tự. Thì cũng có những người
khác sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Hoặc cũng có thể là tạo phúc cho con cháu sau này. Một xã
hội giàu lòng yêu thương, sẵn sàng sẻ chia. Là một xã hội của lòng nhân ái, của sự phát
triển. Nhưng, cũng có rất nhiều người làm từ thiện, để kiếm lợi cho bản thân, hay để mình
trở lên nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Nó không còn xuất phát từ tấm lòng của bản
thân mỗi người nữa. Nó đã trở thành một cách để kiếm lợi bất chính. Những quỹ từ thiện
mọc ra ở khắp nơi, lợi dụng lòng tốt của mọi người để chiếm đoạt làm của riêng mình. Rồi
những người muốn nổi tiếng, lợi dụng việc từ thiện để làm lăng-xê bản thân. Cuộc sống
vẫn tiếp tục, và những hành động như vậy ngày càng nhiều. Còn cả những người, chỉ biết
đến bản thân mình, thờ ơ lạnh nhạt với xã hội, đối xử với người xung quanh lãnh đạm. Từ
thiện là hành động đẹp, mang một nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Nó thể hiện tình
yêu thương, sự sẻ chia đối với mọi người. Việc thiện thật ra chẳng hề đòi hỏi nhiều tiền
bạc, mà nó xuất phát từ chính tâm của chúng ta. Là những người trẻ tuổi, những chủ nhân
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tương lai của đất nước. Những hành động nhỏ của chúng ta cũng góp phần xây dựng một
đất nước giàu đẹp, một xã hội văn mình, đời sống con người ấm no, hạnh phúc.

3. Viết bài văn nghị luận về hoạt động từ thiện trong xã hội hiện nay

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì? Em biết không? Để gió cuốn đi".
Trong cuộc sống này, không phải ai cũng may mắn có được cho mình sự đủ đầy, trọn vẹn.
Có bao nhiêu người ngoài xã hội kia gặp những khó khăn, trắc trở, bất hạnh trong cuộc
đời, dù đã nỗ lực, cố gắng vẫn khó có thể một mình vượt qua. Bởi vậy, vòng tay giúp đỡ,
nhân ái của những tấm lòng từ bi, bác ái là điều rất được trân trọng, là những "tấm lòng
vàng" với những hành động đầy nhân văn của họ. Hiện nay, khi mạng xã hội đang phát
triển, việc từ thiện qua mạng được lan rộng và là một vấn đề đáng được quan tâm.

Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như sau về cụm từ "từ thiện", đây là hoạt động
quyên góp và chia sẻ giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh kém may mắn, từ thiện xuất phát
từ tấm lòng tình yêu thương con người. Ngày nay hoạt động từ thiện được biểu hiện dưới
nhiều hình thức của các cá nhân mỗi ngày hay tổ chức hoặc tập thể, như là quyên góp tiền
cho người nghèo, quyên góp quần áo, thức ăn cho người dân miền núi bị sạt lở lũ lụt.
Quyên góp cho những bạn nhỏ tấm gương ham học khó khăn trên vùng núi cao. Có những
câu lạc bộ từ thiện được thành lập ví dụ như câu lạc bộ Nét bút xanh ở miền Trung tìm đến
các con hẻm nhỏ con đường của Thành phố Đồng Hới, mang những xuất cơm đến người
vô gia cư và lao động nghèo. Những hoạt động từ thiện xuất phát từ tấm lòng của mỗi
người. Người xưa có câu: “Lá lành đùm lá rách”.

Truyền thống yêu thương nhau đã có từ rất lâu đời. Nó được truyền qua từng thế hệ như
lời căn dặn của ông cha ta một nét đẹp trong mỗi con người. Việc như làm thùng quyên
góp ủng hộ những người khó khăn ở trường hoặc nơi công cộng chỉ cần 1000 hay 2000
đến 5000 có người quyên góp số tiền lớn hơn. Việc tuy nhỏ nhưng rất có ý nghĩa sự sẻ
chia to lớn đùm bọc nhau nhiều người quyên góp sẽ thành số tiền lớn giúp đỡ hơn.

Từ xa xưa Việt Nam ta vốn là một dân tộc trọng tình nghĩa, tình cảm, khi thấy ai đó gặp khó
khăn sẽ không dửng dưng quay mặt đi mà sẽ tận tình giúp đỡ hết sức mình, dù mình với
người kia không hề quen biết hay dù khó khăn người kia gặp phải có trắc trở thế nào đi
chăng nữa. Lẽ dĩ nhiên với người mà chúng ta không hề quen biết, việc chúng ta làm ngơ
mà không giúp đỡ họ là việc làm không hề phạm pháp, đôi khi việc chúng ta giúp đỡ họ
còn khiến bản thân mang thêm rắc rối không đáng có nữa. Nhưng đối với mọi người dân
Việt Nam, việc thấy người khác hoạn nạn mà không giúp đỡ sẽ khiến lương tâm cắn rứt,
không được thanh thản, thoải mái, có thể việc giúp đỡ người khác khiến chúng ta vướng
thêm rắc rối nhưng sẽ giúp sâu thẳm trong trái tim, tâm hồn chúng ta được thanh thản, vui
vẻ. Mặt khác, từ thiện bắt nguồn từ những con người thực sự có tấm lòng lương thiện,
thương yêu mọi người, do đó khi từ thiện được phát triển hơn tức là sẽ có thêm nhiều tấm
lòng nhân đạo đến với mọi người trong xã hội.

Tuy nhiên, không ít người lại lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hoạt động từ thiện nhằm
mục đích khác. Họ xem việc kêu gọi từ thiện như một cách đánh bóng, tạo tên tuổi cho bản
thân, từ thiện nhằm mục đích tạo lợi ích cho bản thân mình. Mặt khác, một số kẻ còn nhẫn
tâm khi lợi dụng những hoàn cảnh thương tâm để thu lợi, chúng copy những dòng kêu gọi
của các nhà từ thiện chân chính, đổi số tài khoản của mình rồi sẵn sàng nhận bất kỳ khoản
tiền chuyển khoản từ người khác, chúng trục lợi trên lòng thương của con người đầy tàn
ác. Một số kẻ khác, trích một phần nhỏ nhận được sau khi kêu gọi từ cộng đồng cho những
nạn nhân, phần còn lại giữ cho riêng mình, làm giàu trên sự lừa dối, ích kỉ, cơ hội, vô cảm
trước khó khăn của người khác. Nhiều người thậm chí còn xem đó như là một "phong trào"
cười cợt trên nỗi đau của người khác, điều này thật đáng lên án.
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Từ thiện sẽ lan tỏa yêu thương đến với mọi người, cho đi yêu thương cũng sẽ nhận lại yêu
thương. Hãy trân quý những tấm lòng cao cả, hãy hành động ngay từ bây giờ để giúp
những hoàn cảnh éo le vượt lên nghịch cảnh, số phận để vươn tới những niềm hy vọng,
xây dựng một xã hội nơi nơi ngập tràn lòng yêu thương, thấm đượm tình người.
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