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Sinh ra trên đời, mỗi người đã được thừa hưởng những thành quả vật chất và 

tinh thần mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng và để lại. 

Một cách tự nhiên và bằng hoạt động của mình, con người được phép hưởng 

thụ những thành quả đó, sử dụng cho bản thân, từ những cái đơn giản như: ăn, 

mặc, ở, đi lại đến tri thức khoa học, các hoạt động nghệ thuật, giải trí… 

Có được những cái đó còn là nhờ sự cống hiến của mọi người trong cộng 

đồng. Đến lượt mình, mỗi người lại phải cống hiến sức lực và trí tuệ của bản thân 

để góp phần làm cho đời sống ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu hưởng thụ là thu nhận, 

thừa hưởng thì cống hiến là đóng góp, dâng hiến. Nhưng với riêng mỗi người, nhận 

thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa chúng lại không hề giản đơn, nhất là 

thế hệ trẻ.  

 
Ảnh minh họa/nguồn internet. 

Thế hệ trẻ chính là tương lai của đất nước, là những người có có ước mơ và 

hoài bão lớn lao. Lịch sử của dân tộc ta đã có một thế hệ trẻ sống đầy nhiệt huyết 

có lý tưởng sống cao đẹp, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của 

cá nhân, những tấm gương như: Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết 

Xuân, Lê Mã Lương, Đặng Thùy Trâm,… họ đãlấy tuổi xuân và máu mình tô thắm 

màu cờ Tổ quốc, viết lên bản hùng ca bất diệt của tuổi trẻ. Đó là những ngọn đuốc 

của lịch sử, soi đường, thắp sáng tương lai cho các thế hệ mai sau. 

Thế hệ trẻ ngày nay đã có nhận thức đúng đắn về những việc mình cần phải 

làm. Họ đã phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ, luôn xung kích, tình nguyện lên 
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rừng, xuống biển đi khắp mọi miền đất nước, bằng nhiệt huyết và sức trẻ của mình. 

Họ đã và đang miệt mài học tập trên giảng đường, hăng hái trên công trường, vào 

nhà máy, thi đua học tập, lao động, sản xuất, chinh phục những tiến bộ khoa học - 

công nghệ, với một khát vọng cháy bỏng là xây dựng đất nước ta ngày càng giàu 

mạnh, có vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao. Họ luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm 

vụ, vượt qua mọi khó khăn, chắc tay súng, nâng cao cảnh giác, kiên định lập 

trường, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng của Tổ 

quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân. 

Công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế tạo môi trường hết sức thuận lợi cho 

sự cống hiến và trưởng thành của thế hệ trẻ, nhưng cũng đặt ra những thách thức 

khi muốn vươn lên khẳng định mình, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh việc thế hệ trẻ biết cống hiến 

cho đất nước thì một số bạn trẻ khác lại chỉ biết hưởng thụ và mưu cầu lợi ích 

riêng, cần phải lên án những hành động ích kỷ đó và bài trừ nó để xã hội được phát 

triển tốt hơn. Trang sử hào hùng của dân tộc ta chắc chắn sẽ được viết tiếp bởi 

chính sức trẻ, trí tuệ, lòng nhiệt huyết, tài năng, sự sáng tạo và “ngọn đuốc” soi 

đường của thế hệ cha anh. 
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