
Linh mục Pedro Opeka. Xây dựng một ngôi làng từ một bãi rác 

 

Câu chuyện của ngài được 

hình thành tại thành phố thủ 

đô của Madagascar, một 

quốc gia nghèo ở Châu Phi. 

Tên của ngài là Linh mục 

Pedro Opeka và nhiều người 

so sánh ngài với Mẹ Têrêsa 

Calcutta, những người khác 

lại so sánh ngài với Abbé 

Pierre, linh mục người Pháp 

năm 1949 đã thành lập 

phong trào quốc tế ‘Emmaus’ với mục tiêu giúp đỡ người nghèo và người vô gia cư. 

 

Thời gian đầu tại Akamasoa 
 

Cha Opeka là một nhà truyền giáo dòng thánh Vinh Sơn bảy mươi ba tuổi đến từ 

Argentina. Ngài đã tạo ra được một điều kỳ diệu cho những người nghèo nhất ở 

Madagascar: biến ngôi làng Akamasoa cạnh một bãi rác gần thủ đô trở thành một thành 

phố với 4.000 ngôi nhà. 
 

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1989, khi Cha Pedro đã 41 tuổi. Sau khi tìm hiểu ngôi làng, 

ngài rất kinh ngạc khi thấy rất nhiều trẻ em lớn lên giữa rác, học cách sinh tồn trong điều 

kiện khốn khó, phơi nhiễm bệnh tật, không được học hành, không được chăm sóc sức 

khỏe và đặc biệt là… không có một tương lai tốt đẹp. Ngài nhớ lại: “Tôi đã thấy hàng trăm 

trẻ em bẩn thỉu đi chân đất, có lẽ là hàng ngàn đứa, đang tranh giành với đám heo, chuột 

và các loài sâu bọ khác để kiếm những mẩu thức ăn thừa trong bãi rác.” Một bãi rác lớn, 

nơi những chiếc máy xúc và những con người bất hạnh bỏ ra rất nhiều thời gian, mỗi bên 

có một mục tiêu khác nhau. 
 

Sau 30 năm, Akamasoa, có nghĩa là ‘những người bạn tốt’, nay được coi là một ‘thành 

phố kỳ diệu’. Giờ đây, cũng chính nơi đó, những đường phố rải sỏi và hơn 4.000 ngôi nhà 

xây thủ công với màu sơn tươi sáng đã được xây dựng, ở đó 25.000 người sinh sống và 

nửa triệu người Malagasy đã được giúp đỡ. Và bên cạnh nhà ở còn có bệnh viện, trường 

học, thư viện, nhà trẻ, trạm 

xá, trung tâm thể thao… 
 

Nhờ sự giúp đỡ và những 

khoản đóng góp nhỏ nhận 

được từ các cộng đoàn tôn 

giáo địa phương, Cha Pedro 

có thể triển khai phương 

pháp của ngài để giúp mọi 

người tự giúp mình. Gần bãi 

rác có một mỏ đá granit. Cha 

Pedro nghĩ rằng bất kỳ ai sẵn 



sàng làm việc đều có thể sản 

xuất gạch, sỏi, tấm đan và đá 

cuội để bán cho các công ty 

xây dựng; tiền lương mà 

người lao động nhận được sẽ 

cho phép họ mua gạo và 

nuôi sống gia đình. Ngay sau 

đó, dưới sự hướng dẫn của 

Cha Pedro, cư dân địa 

phương đã tập hợp, làm việc 

và bắt đầu thấy được một tia 

hy vọng. 
 

Ngay cả Michell Mitterand, cựu Đệ nhất phu nhân Pháp cũng biết về Akamasoa và bắt 

đầu hỗ trợ công việc của Cha Pedro. 
 

Trong suốt một thập kỷ, hàng ngàn gia đình đã học được cách để có lại được cuộc sống 

xứng đáng với nhân phẩm. Cha Pedro giúp họ xây những ngôi nhà tiền chế, dạy họ cách 

tái chế vật liệu và tổ chức các hợp tác xã. 

 

Tận tâm với người dân 
 

Khi nhà truyền giáo ngắm nhìn thành phố, ngài nghĩ lại: “Tiền là cần thiết, nhưng tiền đã 

không làm được điều này. Không một tổ chức phi chính phủ hay công ty nào có thể thực 

hiện được điều này. Đó là niềm say mê của người dân, là cuộc đấu tranh của hàng ngàn 

người vì một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi không chỉ là một thành phố, chúng tôi là 

một phong trào liên đới và tiến bộ.” Nỗ lực của ngài là “giúp anh em tôi biết được rằng họ 

có thể giải quyết các vấn đề bằng các biện pháp hòa bình và nhất là bằng sự thật.” 
 

Cha Pedro thường lặp đi lặp lại rằng nghèo đói không phải là định mệnh, mà là một thực 

tế đáng buồn có nguyên nhân của nó và có thể đấu tranh chống lại được. 
 

Vì thế, đó là lý do chính đáng để ngài được đề cử giải Nobel Hòa bình cách đây ba năm 

và nhận được những danh hiệu cao quý: ngài đã được tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội 

Tinh cấp Hiệp sĩ của Pháp và Huân chương Quốc gia của Madagascar. 

 

Một thánh lễ cho tám ngàn 

người 
 

Ở Akamasoa, việc chăm sóc 

đời sống thiêng liêng cũng rất 

quan trọng. Thánh lễ Chúa 

nhật là một buổi lễ đặc biệt, 

khoảng 8.000 người sốt sắng 

tham dự, cầu nguyện và ca hát 

với tấm lòng tri ân. Cha Pedro 

cho biết có nhiều du khách 

nước ngoài tham dự vì họ bị 



thu hút từ buổi lễ kéo dài hơn ba giờ đồng hồ này, và vào cuối buổi lễ, nhiều người tự 

xưng là vô thần cũng cảm nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa trong lòng họ. 
 

Cha Pedro nói: “Rốt cuộc, tôi nghĩ rằng chìa khóa là tin vào Thiên Chúa và tin rằng có thể 

làm cho thế giới trở nên khác biệt.” 

 
 

Tác giả: Gelsomino del Dolce, Mateo González Alonso 

Nguồn: Vida Nueva; www.it.aleteia.org 
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