Những Đề nghị về Bài Giảng
Dẫn nhập
Dạo gần đây tôi quan sát thấy những khách hàng cẩn thận khi đi chợ, họ đứng lại với một món hàng cầm trên tay,
đọc kỹ những hàng chữ in rõ trên nhãn kê ra các đặc tính trước khi bỏ lên xe đẩy. Họ từng biết trước thứ nào
không an toàn cho sức khỏe gia đình khi xử dụng.
Nếu tất cả mọi món hàng chúng ta mua đều có kèm theo một tờ liệt kê các đặc tính thì sao? Những đặc tính ấy có
thể là một danh sách có nội dung khác hẳn - tiết lộ quá trình sản xuất của sản phẩm đưa tới cái giá chúng ta trả khi
mua. Một danh sách kèm theo trên hàng may mặc có thể ghi: "sản xuất tại một nhà may lao động cưỡng bách
nhọc toát mồ hôi - làm 14 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần với tiền công $2/giờ." Một danh sách cho một thẻ sô-côla ghi: "sản xuất từ hạt ca-cao, do các chú bé bị bắt cóc ở Ivory Coast hái; bị đánh đập khi làm đổ một bao hạt cacao và không được trả tiền công hái."
Một tạp chí đánh dấu X có một băng giấy nâu vòng bên ngoài có thể ghi: "một số phụ nữ và em nhỏ có hình trong
tạp chí này đang bị giữ để làm trừ nợ, bị cưỡng bách cung cấp hình ảnh phổ biến tới quý vị để khấu trừ nợ." Sau
khi đọc các nhãn liệt kê như vậy, có lẽ chúng ta sẽ trả lại tạp chí ấy trên kệ nơi đã lấy xem. Thật khó sống khi chúng
ta biết rõ món hàng chúng ta mua chính là món hàng thực tế có sự đóng góp một cách không chủ tâm với tính
chất nô lệ của người góp phần vào việc sản xuất ra.
Thế nhưng đó là tình trạng đang xảy ra ngày nay với nhiều thứ góp phần vào đời sống hàng ngày của chúng ta. Nó
làm cho các công ty lớn ngày càng mở rộng... - gia tăng lợi nhuận và làm cho những người mua chứng khoáng của
họ phấn khởi. Vả lại nếu che giấu đi sản phẩm đã được làm ra như thế nào thì chúng ta lại vui vẻ vì có giá thành rẻ
hơn. Thế nhưng giá rẻ kia lại đến từ một giá phải trả rất đắt của nhiều người trong giới nghèo khó trên thế giới. Có
người làm trong tiến trình sản xuất bị cướp công khi thấy giá sản phẩm rẻ đến không ngờ. Chính đây là lúc tình
trạng nô lệ (buôn sức lao động) nhập cuộc. Để giữ cho giá sản xuất thật thấp có thể, hàng bao nhiêu triệu con
người trên hoàn cầu bị đẩy vào mạng lưới nô lệ. Chúng ta đã loại trừ nạn nô lệ trên nước Mỹ năm 1865 bằng tu
chính án 13. Nhưng sau 140 năm, tình trạng nô lệ vẫn sống và sống “tốt”, nó ảnh hưởng đến nhiều người hơn bất
cứ thời nào trong lịch sử.
Thân bài
Liên kết với thực tế nạn buôn người và tình trạng nô lệ ngày nay với nội dung bài Phúc âm hôm đó.
Kết
Đâu là lời mời gọi chúng ta đối diện trước những thực tế ấy - và đâu là ý muốn của Thiên Chúa từ mỗi người
chúng ta? Đây là một luận đề rộng lớn và phức tạp có thể khiến cho chúng ta cảm thấy bất lực và vô vọng. Dễ làm
cho chúng ta phủi tay vì nghĩ rằng không còn phương thế nào. Nhưng chúng ta lại là con người được ban cho năng
quyền, có thể từng bước chống lại sự lạm dụng gây hủy hoại đến anh chị em của chúng ta.
Để tham khảo thêm, hãy vào: http://www.stopenslavement.org/index.html
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Chúng ta muốn biết điều gì an toàn và lành mạnh không những cho gia đình của chúng ta, mà còn cho nhiều
người đụng chạm đến đời sống của chúng ta qua việc làm của họ. Từng cuộc đời của họ đang diễn tiến !! Làm sao
tôi có thể nhúng tay vào việc chấm dứt nạn buôn người?
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