
1. Khởi đầu một năm mới, mà chúng ta đón 
nhận như là một ân sủng và ân ban của Thiên 
Chúa cho nhân loại, tôi mong ước gởi tới mỗi 
người nam và người nữ, cũng như mỗi dân tộc 
và mỗi quốc gia trên thế giới, với các Quốc 
Trưởng và các vị đứng đầu Chính phủ cũng như 
với các vị hữu trách các tôn giáo khác nhau, 
những lời cầu chúc bình an nồng nhiệt của tôi, 
cùng với lời cầu nguyện của tôi để ngừng đi 
những cuộc chiến tranh, những cuộc xung đột 
và nhiều nỗi đau khổ được gây nên hoặc do bởi 
bàn tay con người hoặc bởi những dịch bệnh cũ 
và mới cũng như bởi những hậu quả tàn phá của 
thiên tai. Cách đặc biệt tôi cầu nguyện để chúng 
ta, khi đáp lại ơn gọi chung của  chúng ta cộng 
tác với Thiên Chúa và với mọi người thiện chí 
nhằm thăng tiến sự hòa hợp và hòa bình trên thế 
giới, biết kháng cự lại cám dỗ hành xử không 
xứng đáng với nhân tính của  chúng ta. 
 
Trong sứ điệp Ngày thế giới hòa bình 2014, tôi 
đã nhận xét rằng « trong tâm hồn của mỗi người 
nam và mỗi người nữ đều có ước muốn một 
cuộc sống tròn đầy, bao gồm một khát khao bất 
khả kìm nén tình huynh đệ, vốn thúc đẩy đến sự 
hiệp thông với những người khác, những người 
mà chúng ta không coi là kẻ thù hay đối thủ, 
nhưng là những người anh em cần phải đón 
nhận và ôm lấy» (1). Con người vì là một hữu 
thể tương quan, nhằm được thể hiện trong 
khung cảnh những mối tương quan liên vị do 
công bằng và bác ái gợi hứng, nên điều nền tảng 
cho sự phát triển của nó là phẩm giá, sự tự do và 
tính tự trị của nó phải được nhìn nhận và tôn 
trọng. Bất hạnh thay, mối tai họa càng ngày 
càng lan rộng của việc khai thác con người bởi 
con người đang làm tổn thương nghiêm trọng 
đến đời sống hiệp thông và ơn gọi dệt nên 
những mối tương quan liên vị được ghi dấu bởi 
sự tôn trọng, công bằng và bác ái. Hiện tượng 
tồi tệ này, vốn dẫn đến việc chà đạp phẩm giá và 
các quyền căn bản của người khác và triệt tiêu 
sự tự do và phẩm giá của họ, mang lấy những 
hình thức đa dạng mà từ đó tôi muốn có những 
suy tư vắn gọn, để, dưới ánh sáng của Lời Chúa, 
chúng ta  có thể xem mọi người « không còn là 
nô lệ nữa, nhưng là anh em ».  
 
Lắng nghe kế hoạch của Thiên Chúa về nhân 
loại 
 
2. Chủ đề mà tôi chọn cho sứ điệp lần này nhắc 
lại Thư của thánh Phaolô gởi cho Philêmon, 
trong đó thánh Tông đồ đã xin người cộng tác 
của mình đón nhận Onêsimô, xưa là nô lệ của 
Philêmon và giờ đây đã trở thành Kitô hữu, và 
do đó, theo thánh Phaolô, đáng được coi như là 

một người anh em. Vì thế, vị Tông đồ dân ngoại 
đã viết : « Nó đã xa anh một thời gian, có lẽ 
chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, không 
phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì 
một người nô lệ, thì được một người anh em rất 
thân mến » (Plm 1, 15-16). Ônêsimô đã trở 
thành người anh em của Philêmon khi trở thành 
Kitô hữu. Như thế, việc trở lại với Chúa Kitô, 
khởi đầu của một cuộc sống người môn đệ trong 
Chúa Kitô, làm nên một cuộc sinh hạ mới (x. 
2Cr 5,17 ; 1P 1,3) vốn làm tái sinh tình huynh đệ 
như là mối liên hệ nền tảng của cuộc sống gia 
đình và là nền móng của đời sống xã hội. 
 
Trong sách Khởi Nguyên (x. 1,27-28), khi 
chúng ta đọc thấy rằng Thiên Chúa tạo dựng con 
người có nam có nữ và chúc lành cho họ, để họ 
lớn lên và tăng trưởng, thì Ngài đã làm cho 
Ađam và Eva trở thành những bậc cha mẹ mà, 
khi thực hiện lời chúc lành của Thiên Chúa hãy 
sinh sôi nảy nở, đã sinh ra tình huynh đệ đầu 
tiên, giữa Cain và Abel. Cain và Abel là anh em, 
bởi vì họ đến cùng một cung lòng, và vì thế họ 
có cùng nguồn gốc, cùng bản tính và cùng phẩm 
giá như cha mẹ họ, được tạo dựng theo hình ảnh 
và giống như Thiên Chúa. 
 
Nhưng tình huynh đệ cũng diễn tả sự đa dạng và 
sự khác biệt vốn tồn tại giữa những người anh 
em, cho dù được liên kết bởi việc sinh hạ và có 
cùng bản tính và phẩm giá. Với tư cách là anh 
chị em, tất cả mọi người do đó, tự bản chất, đều 
có tương quan với người khác, mà họ khác biệt 
nhưng lại chia sẻ cùng nguồn gốc, cùng bản tính 
và cùng phẩm giá. Vì thế, tình huynh đệ làm nên 
mạng lưới những tương quan nền tảng cho việc 
xây dựng gia đình nhân loại do Thiên Chúa tạo 
dựng. 
 
Bất hạnh thay, giữa việc tạo dựng đầu tiên được 
sách Khởi nguyên tường thuật và việc sinh hạ 
mới trong Chúa Kitô, vốn làm cho các tín hữu 
trở thành anh chị em của « trưởng tử giữa một 
đoàn em đông đúc » (Rm 8,29), có một thực tại 
tiêu cực của tội lỗi vốn liên tục phá vỡ tình 
huynh đệ của công trình tạo dựng và làm méo 
mó vẻ đẹp và sự cao quý của việc trở nên anh 
chị em của cùng một gia đình nhân loại. Không 
chỉ Cain không đón nhận Abel em mình, nhưng 
anh ta còn giết em mình do lòng ganh tỵ khi 
phạm tội giết em đầu tiên. « Việc Cain giết chết 
Abel chứng thực cách bi kịch  việc loại bỏ tận 
căn ơn gọi huynh đệ. Câu chuyện của họ (x. Kn 
4,1-16) làm nổi bật nhiệm vụ khó khăn mà tất cả 
mọi người được kêu gọi, đó là sống hiệp nhất, 
quan tâm lẫn nhau»  (2). 
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Cũng tương tự, trong câu chuyện gia đình ông Nô-ê và con 
cái của ông (x. Kn 9,18-27), chính sự báng bổ của Sam đối 
với Nô-ê cha mình đã thúc đẩy Nô-ê nguyền rửa đứa con vô 
lễ và chúc lành cho những đứa khác, những đứa con đã tôn 
kính ông, và như thế đã tạo nên một sự bất bình đẳng giữa 
những anh em được sinh ra từ cùng lòng mẹ. 
 
Trong trình thuật về nguồn gốc gia đình nhân loại, tội xa lìa 
Thiên Chúa, xa rời hình ảnh người cha và người con trở nên  
một lời diễn tả việc từ khước sự hiệp thông và được thể hiện 
qua nền văn hóa nô lệ (x. Kn 9, 25-27), với những hậu quả 
mà điều ấy ngụ ý và được kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ 
khác : khước từ tha nhân, ngược đãi người khác, vi phạm 
phẩm giá và các quyền căn bản, thể chế hóa những bất bình 
đẳng. Từ đó cần thiết có một sự hoán cải liên lỉ trở về với 
Giáo ước, được thực hiện bằng sự hiến tế của Chúa Kitô trên 
thập giá, tin tưởng rằng « ở đâu tội lỗi tràn đầy, ở đó ân sủng 
còn chứa chan gấp bội …nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta 
» (Rm 5, 20). Ngài, « Con yêu dấu » (x. Mt 3,17), đã đến 
mạc khải tình yêu của Chúa Cha cho nhân loại. Đối với 
Chúa Giêsu, bất cứ ai lắng nghe Tin Mừng và đáp lại lời 
mời gọi hoán cải đều trở thành « anh em, chị em và mẹ » 
(Mt 12,50), và do đó trở nên nghĩa tử của Cha Ngài (x. Êp 
1,5). 
 
Thế nhưng, chúng ta không trở nên Kitô hữu, nên con của 
Chúa Cha và anh em trong Chúa Kitô, bằng sự sắp đặt độc 
đoán của Thiên Chúa, không có việc thực thi sự tự do cá 
nhân, tức là không tự do hoán cải trở về với Chúa Kitô. Sự 
kiện làm con Thiên Chúa theo sau mệnh lệnh hoán cải : 
« Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa 
nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em 
sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần » (Cv 2,38). Tất cả 
những ai, nhờ đức tin và trong cuộc sống, đã đáp lại lời rao 
giảng này của Phêrô đều đã đi vào tình huynh đệ của cộng 
đoàn Kitô hữu đầu tiên (x. 1P 2,17 ; Cv 1,15.16 ; 6,3 ; 
15,23) : người Do Thái và Hy Lạp, nô lệ và tự do (x. 1Cr 
12,13 ; Ga 3,28), mà sự đa dạng về nguồn gốc và điều kiện 
xã hội của họ không làm giảm đi phẩm giá của mỗi người, 
cũng không loại trừ ai khỏi việc thuộc về dân Thiên Chúa. 
Vì thế, cộng đoàn kitô hữu là nơi hiệp thông trong tình yêu 
giữa những người anh chị em với nhau (x. Rm 12,10 ; 1Th 
4,9 ; Dt 13,1 ; 1P 1,22 ; 2P 1,7). 
 
Tất cả những điều đó chứng minh rằng Tin Mừng của Chúa 
Giêsu Kitô, qua Ngài Thiên Chúa « đổi mới mọi sự » (Kh 
21,5) (3), cũng có khả năng khôi phục các mối tương quan 
giữa con người, bao hàm cả giữa người nô lệ và ông chủ của 
mình, bằng cách làm nổi bật những gì mà cả hai đều có 
chung : mối liên hệ nghĩa tử và tình huynh đệ trong Chúa 
Kitô. Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của mình : 
« Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không 
biết việc chủ làm ; nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu của 
Thầy, vì tất cả những gì Thầy đã nghe từ Cha Thầy, Thầy đã 
cho các con biết » (Ga 15,15). 
 
Những bộ mặt đa dạng của tình trạng nô lệ hôm qua và hôm 
nay 
 
3. Từ thuở xa xưa, nhiều xã hội loài người đã biết đến hiện  

tượng nô lệ hóa con người bởi con người. Có những thời kỳ 
trong lịch sử nhân loại trong đó việc thiết lập nạn nô lệ nói 
chung đã được chấp nhận và hợp thức hóa bởi luật pháp. 
Luật pháp thiết định ai sinh ra là người tự do và, trái lại, ai 
sinh ra là người nô lệ, và cả trong những điều kiện nào con 
người, sinh ra là người tự do, có thể mất đi sự tự do của 
mình hay giành lại được nó. Nói cách khách, chính luật 
pháp đã thừa nhận rằng một số người có thể hay phải được 
coi như là sở hữu của một người khác, người này có thể tự 
do sở hữu người kia ; người nô lệ có thể bị bán hay mua, 
được chuyển nhượng hay thủ đắc như thể người đó là một 
thứ hàng hóa. 
 
Ngày nay, sau cuộc tiến triển tích cực của lương tâm nhân 
loại, nạn nô lệ, tội ác chống lại nhân loại (4), đã chính thức 
được xóa bỏ trên thế giới. Quyền của mỗi người không bị 
cầm giữ trong tình trạng nô lệ hay tôi đòi đã được nhìn nhận 
trong luật pháp quốc tế như là chuẩn mực bó buộc. 
 
Thế nhưng, cho dầu cộng đồng quốc tế đã thông qua nhiều 
hiệp định nhằm chấm dứt nạn nô lệ dưới mọi hình thức của 
nó, và tiến hành nhiều chiến lược để chống lại hiện tượng 
này, vậy mà ngày nay vẫn còn hàng triệu người – trẻ em, 
đàn ông và phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi – đang bị tước đi tự 
do và bó buộc sống trong những điều kiện như những điều 
kiện của tình trạng nô lệ. 
 
Tôi nghĩ đến nhiều nam nữ công nhân, ngay cả vị thành 
niên, đang bị làm nô lệ nơi những lĩnh vực khác nhau, trên 
bình diện chính thức hay không chính thức, từ lao động tại 
gia đến lao động nông nghiệp, từ công nghiệp chế tạo đến 
lãnh vực hầm mỏ, nơi các nước có luật lao động không phù 
hợp với các chuẩn mực và tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu cũng 
như, ngay cả cách phi pháp, nơi những nước có luật bảo vệ 
người lao động. 
 
Tôi cũng nghĩ đến những điều kiện sống của nhiều di dân 
mà, trong hành trình thê thảm của họ, chịu đói, đang bị lấy 
đi tự do, bị tước đi của cải của họ hay bị lạm dụng về mặt 
thể lý và tình dục. Tôi nghĩ đến những người trong số họ 
vốn, đã đạt tới điểm đến sau một chuyến đi trong những 
điều kiện thể lý rất vất vả và bị thống trị bởi nỗi sợ hãi và 
bất an, lại bị giam giữ trong những điều kiện thường là phi 
nhân. Tôi nghĩ đến những người trong số họ mà những hoàn 
cảnh xã hội, chính trị và kinh tế khác nhau thúc đẩy sống và 
làm  việc trong những hoàn cảnh không xứng đáng, đặc biệt 
khi luật pháp quốc gia tạo nên hay cho phép một sự lệ thuộc 
cơ cấu của người lao động di trú đối với ông chủ, bằng cách 
điều kiện hóa, chẳng hạn, tính hợp pháp của việc cư trú với 
giao kèo lao động… Vâng, tôi nghĩa đến « lao động nô lệ ». 
 
Tôi nghĩ đến những người bó buộc phải làm đĩ điếm, trong 
số đó nhiều người ở tuổi vị thành niên, và đến những nô lệ 
tình dục ; đến những phụ nữ bị cưỡng ép kết hôn, bị bán để 
kết hôn hay bị chuyền lại, bằng sự kế thừa, cho một thành 
viên gia đình trước cái chết của người chồng mà họ có 
quyền ưng thuận hay không ưng thuận. Tôi không thể không 
nghĩ đến tất cả những ai mà, vị thành niên hay trưởng thành, 
là đối tượng cho việc mua bán các cơ phận con người, cho 
việc đi lính, ăn xin, những hoạt động phi pháp như sản xuất 
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hay buôn bán chất ma túy, hay những hình thức che đậy của 
việc nhận con nuôi trên thế giới. 
 
Sau cùng, tôi nghĩ đến tất cả những ai bị bắt cóc và giam giữ 
bởi những nhóm khủng bố, làm nô lệ cho những mục đích 
của họ như là những chiến binh hay, nhất là liên quan đến 
các cô gái trẻ và phụ nữ, như là những nô lệ tình dục. Nhiều 
người trong số họ đã biến mất, một số bị bán nhiều lần, bị 
tra tấn, cắt tay chân, hay bị giết chết. 
 
Một số nguyên nhân sâu xa của nạn nô lệ 
 
4. Ngày nay cũng như xưa, ở cội rễ của nạn nô lệ, có một 
quan niệm về con người thừa nhận khả năng đối xử họ như 
là một đồ vật. Khi tội lỗi làm hỏng tâm hồn con người và 
làm cho nó xa rời Đấng Tạo Hóa và đồng loại của mình, thì 
những người đồng loại không còn được coi như là những 
hữu thể bình đẳng về phẩm giá, như là những anh chị em 
đồng loại, nhưng bị coi như là những đồ vật. Con người, 
được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, bằng vũ 
lực, bằng sự lừa đảo hay bằng sự cưỡng bức thể lý hay tâm 
lý, bị tước đi tự do của 
mình, bị buôn bán, bị 
giảm thiểu thành sở hữu 
của một ai đó, nó bị đối 
xử như là một phương tiện 
chứ không như là một 
cùng đích. 
 
Bên cạnh nguyên nhân 
hữu thể học này – việc 
khước từ nhân tính nơi 
người khác – , có những 
nguyên nhân khác giúp 
giải thích những hình thức 
nô lệ hiện đại. Trong số 
đó, tôi đặc biệt nghĩ đến 
sự nghèo khổ, đến sự kém 
phát triển và sự loại trừ, 
đặc biệt khi chúng được 
nối kết với việc thiếu giáo dục hay với một thực tại được rõ 
nét bởi những cơ hội làm việc ít ỏi, nếu không nói là không 
có. Thông thường, những nạn nhân của việc buôn bán hay 
nô lệ hóa là những người đã tìm kiếm một cách thức ra khỏi 
điều kiện nghèo khổ quá mức, thông thường là bằng cách tin 
vào những lời hứa việc làm giả tạo, và, trái lại, bị rơi vào tay 
cũng những mạng lưới tội phạm điều khiển  việc buốn bán 
người. Những mạng lưới này sử dụng cách khôn khéo những 
kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại để nhử các thanh thiếu 
niên trên khắp thế giới. 
Cũng thế, sự tham nhũng của những người làm tất cả để làm 
giàu phải được kể trong số những nguyên nhân của nạn nô 
lệ. Quả  thế, nạn nô lệ và việc buôn bán người đòi hỏi một 
sự đồng lõa vốn thường ngang qua sự tham nhũng của 
những người trung gian, của một số thành viên của lực 
lượng cảnh sát hay của các nhân viên Nhà Nước hay của các 
thể chế khác nhau, dân sự và quân đội. « Điều đó xảy đến 
khi nằm ở trung tâm của một hệ thống kinh tế là thần tài chứ 
không phải con người, nhân vị. Vâng, ở trung tâm của mọi 
hệ thống xã hội và kinh tế phải là con người, hình ảnh của 

Thiên Chúa, được tạo dựng để là người cai quản vũ trụ. Khi 
con người bị đổi chỗ và thần tài xuất hiện thì sự đảo lộn các 
giá trị này sẽ được diễn ra » (5). 
 
Những nguyên nhân khác của nạn nô lệ là những cuộc xung 
đột vũ trang, bạo lực, tình trạng tội phạm và chủ nghĩa 
khủng bố. Có nhiều người bị bắt cóc để bán, hay làm chiến 
binh, hay bị khai thác về mặt tình dục, đang khi những 
người khác bị bó buộc phải di cư, bỏ lại tất cả những gì họ 
có : đất đai, nhà cửa, tài sản, cũng như các thành viên của 
gia đình. Những người này bị thúc đẩy tìm kiếm một thế đôi 
ngả với những điều kiện kinh khủng này, ngay cả nguy hại 
đến phẩm giá và sự sống còn của họ, khi mạo hiểm bước 
vào cái vòng luẩn quẩn này vốn nạn nhân của sự khốn cùng, 
của sự tham nhũng và những hậu quả độc hại của chúng. 
 
Một sự dấn thân chung để chiến thắng tình trạng nô lệ 
 
5. Thông thường, khi quan sát hiện tượng của nạn buôn 
người, việc lưu thông phi pháp những người di dân và 
những bộ mặt khác được biết tới hay không của nạn nô lệ, ta 

có cảm tưởng rằng nó diễn 
ra trong sự dửng dưng toàn 
diện. 
Bất hạnh thay, nếu điều đó là 
đúng phần lớn, thì tôi xin 
nhắc lại công việc âm thầm 
to lớn mà nhiều dòng tu, 
nhất là các dòng nữ, đang 
thực hiện từ nhiều năm nay 
đối với các nạn nhân. Các 
dòng tu này hoạt động  trong 
những bối cảnh khó khăn, 
đôi khi bị thống trị bởi bạo 
lực, bằng việc tìm cách phá 
vỡ những xích xiềng vô hình 
trói buộc các nạn nhân với 
những kẻ buôn bán và khai 
thác họ ; những xích xiềng 
mà những mắt xích của 

chúng được làm bằng những cơ chế tâm lý tinh tế vốn làm 
cho các nạn nhân lệ thuộc vào những tên đao phủ của mình 
qua sự ngăm đe và hăm dọa, đối với họ và những người thân 
của họ, nhưng cả qua những phương tiện vật chất, như việc 
tịch thu giấy tờ tùy thân và bạo lực thể lý. Hoạt động của 
các dòng tu được thực hiện chủ yếu xoay quanh ba thực 
hành : trợ giúp các nạn nhân, phục hồi họ về mặt tâm lý và 
đào tạo, và tái hội nhập họ vào xã hội nơi đến hay nguyên 
quán. 
 
Công việc lớn lao này, vốn đòi hỏi can đảm, kiên nhẫn và 
kiên trì, đáng được sự trân trọng của toàn thể Giáo Hội và xã 
hội. Nhưng chỉ nó mà thôi thì tất nhiên không thể đủ để 
chấm dứt tai họa khai thác con người. Còn cần phải có sự 
dấn thân ba mặt, trên bình diện thể chế, phòng ngừa, bảo vệ 
các nạn nhân và hành động tư pháp đối với những người có 
trách nhiệm. Vả lại, vì các tổ chức tội phạm sử dụng các 
mạng lưới toàn cầu để đạt tới các mục tiêu của họ, thì cũng 
thế việc dấn thân để chiến thắng hiện tượng này đòi hỏi một 
nỗ lực chung và cả toàn cầu nữa về phía những tác nhân 
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khác nhau làm nên xã hội.  Các Nhà Nước phải canh chừng 
sao cho các pháp chế quốc gia của họ về di dân, lao động, 
nhận con nuôi, việc phân phối các doanh nghiệp và việc 
buôn bán các sản phẩm được làm ra do sự khai thác lao động 
phải thực sự tôn trọng phẩm giá con người. Cần có những 
luật lệ công bằng, tập trung vào nhân vị, bảo vệ các quyền 
căn bản của nó và tái xác lập chúng nếu chúng bị vi phạm, 
bằng việc phục hồi nạn nhân và đảm bảo an toàn  cho họ, 
cũng như những cơ cấu hữu hiệu kiểm soát việc áp dụng 
đúng đắn các chuẩn mực này, vốn không nhường chỗ cho sự 
tham nhũng và thiếu sự trừng phạt. Cũng cần thiết phải nhìn 
nhận vai trò của phụ nữ trong xã hội, bằng cách cũng hoạt 
động trên bình diện văn hóa và truyền thông để đạt được 
những kết quả mong đợi. 
 
Các tổ chức liên chính phủ, tuân theo nguyên tắc bổ trợ, 
được mời gọi có những sáng kiến phối hợp để chống lại các 
mạng lưới tội ác có tổ chức xuyên quốc gia đang điều hành 
việc buôn bán con người và việc lưu thông phi pháp những 
người di dân. Một sự phối hợp trên các bình diên khác nha 
là cần thiết, bao gồm các thể chế quốc gia và quốc tế, cũng 
như các tổ  chức của xã hội dân sự và thế giới doanh nghiệp. 
 
Quả thế, các doanh nghiệp (6) có bổn phận đảm bảo cho các 
nhân công của mình những điều kiện lao động xứng đáng và 
tiền lương thích hợp, nhưng cả canh chừng để những hình 
thức nô lệ hay buôn bán con người không diễn ra nơi các 
dây chuyền phân phối. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
được đi kèm bởi trách nhiệm xã hội của người tiêu thụ. Quả 
thế, mỗi người phải ý thức rằng « mua sắm không chỉ là một 
hành vi kinh tế nhưng còn luôn là một hành vi luân lý » (7). 
 
Về phần mình, các tổ chức của xã hội dân sự có bổn phận 
làm cho nhạy cảm và kích thích các lương tâm về các bước 
cần thiết để chống lại và loại trừ nền văn hóa nô lệ. 
Những năm qua, Tòa Thánh, khi đón nhận tiếng kêu đau 
đớn của các nạn nhân buôn bán và tiếng nói của các dòng tu 
đang đồng hành họ hướng đến sự giải thoát, đã nhân tăng lời 
kêu gọi cộng đồng quốc tế để những tác nhân khác nhau liên 
kết những nỗ lực của họ và cộng tác để chấm dứt tai họa này 
(8). Vả lại, một số cuộc gặp gỡ đã được tổ chức với mục 
đích cho thấy hiện tượng buôn bán con người và tạo điều 
kiện cho sự hợp tác giữa các tác nhân khác nhau, trong đó có 
các chuyên viên trong giới hàn lâm và các tổ chức quốc tế, 
các lực lượng cảnh sát của các nước nguồn gốc, chuyển tiếp 
và điểm tới khác nhau của những người di dân, và các vị đại 
diện các giáo hội dấn thân cho các nạn nhân. Tôi mong ước 
sự dấn thân này được tiếp tục và được củng cố trong những 
năm tới. 
 
Toàn cầu hóa tình huynh đệ, chứ không nạn nô lệ hay sự 
dửng dưng 
 
6. Trong công cuộc “loan báo chân lý về tình yêu của Chúa 
Kitô trong xã hội” (9) của mình, Giáo Hội lien lỉ dấn thân 
trong các hoạt động bác ái khởi từ chân lý về con người. 
Giáo Hội có nhiệm vụ cho mọi người thấy con đường hoán 
cải, vốn dẫn đến việc thay đổi cái nhìn về tha nhân, nhìn 
nhận nơi người khác, dầu họ là ai, một người anh em và chị 
em đồng loại, nhìn nhận phẩm giá tự tại của họ trong chân lý 

và tự do, như câu chuyện của thánh nữ Joséphine Bakhita 
minh họa cho chúng ta Thánh nữ có nguồn gốc ở vùng 
Darfour bên Su-đăng, bị bắt cóc bởi những kẻ buôn nô lệ và 
bị bán cho những ông chủ kinh khủng từ lúc chín tuổi, và 
tiếp đến, xuyên qua những biến cố đau thương, đã trở thành 
“người con tự do của Thiên Chúa” nhờ đức tin được sống 
trong đời sống thánh hiến và trong việc phục vụ người khác, 
đặc biệt những người bé nhỏ và yếu đuối. Vị thánh nữ này, 
sống giữa thế kỷ XIX và XX, ngày nay là một chứng tá và là 
một khuôn mẫu hy vọng (10) cho nhiều nạn nhân nô lệ, và 
thánh nữ có thể nâng đỡ những nỗ lực của tất cả những ai 
hiến thân cho cuộc đấu tranh chống lại “vết thương trong 
thân thể của nhân loại hiện đại, một vết thương trong thân 
xác của Chúa Kitô” (11). 
 
Trong viễn ảnh này, tôi ước ao mời gọi mỗi người, trong vai 
trò và trách nhiệm riêng biệt của mình, làm những cử chỉ 
huynh đệ đối với những ai bị giam giữ trong tình trạng nô lệ. 
Chúng ta hãy tự hỏi làm thế nào, xét như là cộng đoàn hay 
cá nhân, chúng ta cam thấy bị chất vấn khi, trong đời thường 
chúng ta gặp gỡ hay có việc với những người có thể là nạn 
nhân của việc buôn bán con người, hay khi chúng ta 
phải  chọn lựa mua những sản phẩm mà rất có thể là đã 
được làm nên nhờ việc khai thác những người khác. Một số 
người trong chúng ta, do dửng dưng hay bởi vì bị dồn ép bởi 
những bận tâm thường ngày, hay vì những lý do kinh tế, lại 
nhắm mắt đi. Trái lại, những người khác lại chọn lựa làm 
điều gì đó tích cực, dấn thân trong các hội đoàn của xã hội 
dân sự hay thực hiện những cử chỉ nhỏ giữa đời thường – 
những cử chỉ này có nhiều giá trị! – như một lời nói, một lời 
chào, một lời “xin chào”, hay một nụ cười, vốn không tốn 
đồng nào nhưng có thể mang lại hy vọng, mở ra những con 
đường, thay đổi cuộc sống của một người đang sống trong 
lén lút, và cả thay đổi cuộc sống của chúng ta qua việc 
đương đầu với thực tại này. 
 
Chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta đang đối diện với 
một hiện tượng toàn cầu vượt quá những khả năng của chỉ 
một cộng đồng hay quốc gia, Để chiến thắng nó, cần phải có 
sự huy động các chiều kích sánh với các chiều kích của hiện 
tượng này. Vì lý do này, tôi đưa ra lời kêu gọi cấp bách đối 
với mọi người nam và nữ thiện chí, và với tất cả những ai, 
gần hay xa, bao gồm cả những bình diện thể chế cao nhất, là 
những chứng tá cho tai họa nô lệ hiện đại này, đừng đồng 
lõa với sự xấu xa này, đừng ngoảnh mặt trước những đau 
khổ của anh chị em đồng loại, bị mất tự do và phẩm giá, 
nhưng có can đảm chạm đến thân xác đau khổ của Chúa 
Kitô (12), vốn trở nên hữu hình xuyên qua vô số khuôn mặt 
của những ai mà chính Ngài gọi là “những anh em bé mọn 
nhất của Ta đây” (Mt 25, 40.45). 
 
Chúng ta biết rằng Thiên Chúa sẽ hỏi mỗi người chúng ta: 
Người đã làm gì em ngươi? (x. Kn 4, 9-10). Sự toàn cầu hóa 
sự dửng dưng, vốn hôm nay đè nặng lên cuộc sống của 
nhiều anh chị em, đòi hỏi hết thảy chúng ta trở nên những 
người kiến tạo một sự toàn cầu hóa tình liên đới và huynh 
đệ, vốn có thể mang lại cho họ niềm hy vọng, và giúp họ 
can đảm lấy lại con đường xuyên qua những vấn đề của thời 
đại chúng ta và những viễn ảnh mới mẻ mà nó mang lại và 
Thiên Chúa đặt trong đôi bàn tay của chúng ta. 
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