
 

AI BẢO NỮ TU 

KHÔNG MỪNG NGÀY VALENTINE ?! 

Ai cũng nghĩ rằng valentine chỉ dành cho những người đang 

yêu nhau, còn nữ tu thì làm gì có người yêu mà mừng lễ valentine 

như người ta. 

Tuy nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ của những ai chưa thực 

sự hiểu rõ về đời tu. Thật ra, nữ tu cũng là con người, Chị cũng 

biết yêu, yêu nhiều nữa là khác. Chị cũng có Người Yêu và Người 

Yêu của Chị chính là Đức Giêsu. 

“Yêu ai yêu cả đường đi” nên vì yêu Đức Giêsu, Chị yêu luôn 

những ai Chúa gửi đến bên cạnh Chị.  

Và vì yêu “Người Bạn Tình” ấy, Chị sẵn lòng bỏ hết mọi sự 

để đi theo Người. Cho nên khi được sai đến nơi đâu thì nơi ấy sẽ 

là nhà của Chị, những người sống cùng Chị sẽ là gia đình của Chị.  

Vì cái gọi là yêu mà Chị không còn quản ngại điều chi, Chị 

tận hiến mọi khả năng, sức lực, thời giờ, tất cả con tim và khối óc 

cho Người Mình Yêu và cho các linh hồn đang cần Chị. 

Đừng nghĩ rằng ngày valentine Chị sẽ không có quà. Chị nhận 

quà mỗi ngày chứ không riêng gì ngày valentine. Hoa hồng Chị 

nhận được đó là các chị em trong cộng đoàn, trong gia đình Hội 

dòng luôn luôn yêu thương, bên cạnh, sẵn sàng sẻ chia và nâng đỡ 

Chị. Còn những viên sôcôla ngọt ngào mà Chị có được là những 

giây phút bình an bên Người Yêu của Chị qua các giờ cầu nguyện 

hằng ngày. 

Nữ tu cũng là những người rất bình thường! Nữ tu cũng biết 

yêu. Nữ tu cũng có Người Yêu. Và Nữ tu cũng mừng lễ valentine! 
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