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THÍT 00- MÓI NGÒ* 

T Í N - Đ Õ GÓ N Ê N GHO V A Y K H Ò N G ? 

CHO vay là g ì ? - N ó i cbunglà cho 
mugn ti.Bn láy líri. Cho nên hl ai 

lâm cácb nào gi6ng nhuvfiy, cũnggoi 
ia clio vay. Nlnr cfich chai hui, citm 
Ibt? đÔ-ífac, v. v...... 

Vì sao khõng nèn cho v a Y ? — 
NhiÊu nguai coi su chO vay là môt 
ngbB cũng nhir 1119Ì nghE khác. Song 
liinh-Thánh và su tũng-tràl chung 
ráng nghè" fiy ch;\ng thuân'hicip cbo 
inõt con-cfii cùa Búc Chúa Trai làin. 

Dfiu cbSng phâí mr)t tc)i khifJn chO 
linh-bfin, bj hir-mitt, song cbíc-cbSn 
sB' là mòt ccr làm cbo mât cà hanh-
phuac. thiêng-liêng. . 

1) Vi Chúa khòny đep lòng.-rXcm 
ò- Xuàt 22: 25-27, Lê 25: 35.-37 cùng 
nhièu cbô kbác, Cbúa cám tuyèii-dán 
Ngàilam viè.cáy; chácNgaicũngchâng 
vui mà tháy con-cái Ngài (cũng là 
tuyên-dàn dai Tăn-U'ó'c) làmiihuvày. 
Cho nên m(it tin-đo muõn dcp lòog 
Chúa, tát chãng bao gicV nên cbo vay. 

2) ,Vì có hal đ ín ngircVI khác. — 
Bùng tuang clio vay là cftch cũu-giúp 
ke ngbèo trong can túng-ngăt; trái lai, 
làm hai cà xác làn bôn. VI dã ngbèo-
khò lai mang thèm mõt mõi no hang 
ngày, hfing tbáng, hfing năm phâi lo 
trâ võn và lòi rãt năng, thl sũ kbô tăng 
gSp trăm lãn. Nhieu khi trá khòng 
nòi, lai phâi dì vay^chrí khác dfing trii 
cho chù kia, cũ the làm mãi thl câ dòi 
khác 11:10 lam nô-l'c5. 

Cũng gây cbo kê áy có tánb ỳ-lai nai: 

dău lio khòiig dc-n yêu rcău ta; nèu có 
cân, ta cũng nên brVt su tiêu-pht cùa 
ralnh mà bõ-thi cho ho. Hofic có cho 
muan, tbì không bao gicV nê'n'láy loi ; 
và nêu hp kbông trâ, thi 'hã'y k£ uhu 
là dâng cbo Chria, vl ccai thuang-xót 
kê nghèo túc cbo Búc Giê-hô-vn vay-
miinn. Ngài sê bao lai viíjc on-lành 
Sy cho ngucVi»(Chfim 19:17; 11: 24-25). 

3) Vì có hai d£n chính mình.— 
Tuó-ug vi c<3r nfiy han híìt mã Cbúa cám 
con-cái Ngãi lam vitjc. nfiy. BcVi nguãi 
cho vay thnò-ng hay lo-láng sa ngirai 

'ta không Irá mfl mìnhphăi bjinát tièn-
cùá. VI váy . lòng kbó mà binh-liuh 
đircrc. Hãy xein tín-dÔ nào chuyên 
vicjc áy\, thu6hg váng inăt trong các 
buòi nhóm lai, Hoăc có rán nhóin, tbì 
lòng rát nguôi-Ianh, Icbông tbè boc-
hiêu su thiông-lièng gì . Còn nói chi 
.dín vièc làm chiíng cho ngvrò-i ugoai, 
thl chàng c6 thl gicV. Có lê ngày Chúa-
nhut, dang khi căc ban thcr-phirang 
Cbúa. tbi 'inlnh mfic di dòi ncr. Tâm-
trl bao giõ cũng dfiy-dãy nbũngcon na 
và nbũng sõ ncr. Lòng-da cha't-cbúa 
bao nbiêu noi lúc-giãn, buÔn-phièu kc 
láo-xugc niu6n cu6p giut cùa ìnìiib. 
Miêng cbfic cũng khôn.g dùng dugc 
mà pbài thõt ra nbũng lai thô-lo. 
Châng còn có thl-giò- dãu inàsuy-ngbĩ 
dcn dí/i thiêng-liêng cùa mlnh và 1am 
sáng dnnh Chúa. 

' Có 15 nhàcách áy cùa-cài mình dugc 
thèin lèn.dó cũn'g là ph'irácchcV? Hãy 

ngu6i, biíng-nbác công-viêc, vl h5 _ n'gbe lài Chúa :-«Kè nào nhò" lai và sir 
ăn lài quá pbép infi làm cbo cùa-cài 
mlnh thêm lèn; fit chiVa dc dành cùa 
fi'y cho ngucVi có lòng thuong-xót ké 
ngbèo-kho» (Cbàni 28: 8) . ' •) 

Vây, vl có- mang-ljnh Chúa, vl ioh-
lgi cho anh em ta và cbo chlnh mlnh 
ta, Chúa phán quyetrângkê nào kliôiĩg 
cho' vay tiênjifing láy 16i thl có phucVc. 
fThi 15:5).—Tni;i(7-;ioc5n. 

thiÊu là c6 i)gu6i cho vay liên. Néu 
chlngcóaicbo vay, ât phài cân-jnăn, 
tiè't-ki£ni han, chácitkhi h r ihifn-hul. 

Nhiêu ngiríri trS không nòi .ba xú 
trõn di. Ngu là tin-dô, thl cũng sa-ngã 
luôn nũa. 

Ncu ta thât có I6ng thuang-yêu cãa 
Cbúa, tlii hãy Xét rõ duyên-c6 cùa 
nhũne Itè nuhèo chunK-auanb ta niàc 


