
 

Tuần 5 - Ước mơ cho ngày mai 
Mọi người - bạn, bố mẹ bạn, bạn bè của bạn - đều có ước mơ cho tương lai. Mỗi cô gái cũng 

có ước mơ. Họ muốn tìm hiểu thêm và kiếm việc làm để họ có thể giúp đỡ gia đình. 

 

Trinh sẽ khác tôi. Tôi muốn cô ấy được giáo dục đầy đủ và không bỏ học. 
Chúng tôi sẽ khó ở nhà - nhưng tôi đã sẵn sàng làm việc để biến giấc mơ 

của Trinh thành hiện thực. 
Mẹ của Trinh 

Trinh ước mơ trở thành bác sĩ. "Tôi muốn trở thành một bác sĩ để giúp đỡ những bệnh nhân 

nghèo," Trinh nói. "Khi cha tôi đau đớn, tôi muốn chữa cho ông." 

Cô ấy biết rằng nếu cô ấy muốn đạt được ước mơ của mình, cô ấy sẽ cần phải học đại học. 

Cha mẹ của Trinh sẵn sàng giúp cô đến đó. "Trinh sẽ khác tôi", mẹ cô, Tiến, nói. "Tôi muốn 

cô ấy được giáo dục đầy đủ và không bỏ học. Chúng tôi sẽ khó ở nhà - nhưng tôi đã sẵn 

sàng làm việc để biến giấc mơ của Trinh thành hiện thực." 

 



Maria Ana cũng muốn giúp đỡ mọi người; cô ấy muốn trở 

thành một y tá Để làm điều này, cô ấy sẽ cần giáo dục và 

đào tạo nhiều hơn ngoài những cơ hội có sẵn trong cộng 

đồng của mình. 

Cô ấy đã chuẩn bị. Vài lần một tuần, cô đi du lịch hai giờ 

đến thành phố gần nhất nơi cô kiếm được tiền dọn dẹp nhà 

cửa. Cô ấy cũng rất cẩn thận để tiết kiệm tiền và chỉ chi tiêu 

cho những gì cần thiết. 

Maria Ana cảm thấy được kêu gọi để giúp mọi người khỏe 

mạnh, đặc biệt là những đứa trẻ mà cô nhìn thấy 

cộng đồng của cô bị suy dinh dưỡng và thiếu vệ sinh. 

"Tôi muốn làm cho gia đình tôi tự hào," cô nói. "Và tôi muốn giúp gia đình tôi tiến lên." 

 

Còn Yvone? Cô ấy muốn trở thành một thợ làm tóc để có thể 

kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Cô mơ ước một ngày nào đó có thể 

mua một chiếc xe hơi và cưỡi cho gia đình mình, vì vậy họ sẽ 

không phải đi bộ xa. 

Thông qua CRS, chúng tôi đang giúp cả ba cô gái - và gia đình 

của họ - đạt được ước mơ của họ. 

 

 

Phản ánh 
Hy vọng và ước mơ của bạn cho tương lai là gì? Bạn sẽ 

cần làm gì để thực hiện những ước mơ đó? 

Chúa Giêsu kêu gọi mỗi chúng ta sử dụng những món 

quà và tài năng của mình để phục vụ những người khác. 

Những món quà và tài năng nào bạn đã được ban 

phước? Làm thế nào bạn có thể sử dụng quà tặng của 

bạn để giúp đỡ người khác? 


