
Dưới bom đạn, gần gũi với những người bệnh ở Dải Gaza. 

 

Bản thân là một bệnh nhân ung thư, một linh mục người Argentina thuộc Dòng Ngôi Lời 

Nhập Thể đã quyết định ở lại Dải Gaza để giúp đỡ số ít Kitô hữu còn lại. Ngài nói về 

những khó khăn trong việc được điều trị y tế, những bất công mà người dân Gaza phải 

đối mặt, và những hoạt động của giáo xứ của ngài. 

 

Cuối tháng 5 vừa qua, sau một loạt các cuộc đụng 

độ rất tàn khốc, chính phủ Israel và nhóm Hồi 

giáo Hamas, chính quyền trên thực tế ở Dải Gaza, 

đã đồng ý đình chiến. Hai ngày trước khi đạt được 

thỏa thuận, Cha Gabriel Romanelli, linh mục 

quản xứ của giáo xứ Công giáo duy nhất ở Dải 

Gaza, vẫn còn đang hồi phục sau đợt hóa trị mới 

nhất của mình. Ngài biết được một tòa nhà cách 

nhà thờ của ngài khoảng 40 mét sẽ bị đánh bom. 
 

Với một sức mạnh mà bản thân ngài cho đó chính 

là hồng ân của Thiên Chúa, Cha Gabriel tập hợp 

những đứa trẻ đang trú ẩn trong nhà thờ và đưa 

chúng ra ngoài. Do đó, nhờ ở cùng với bọn trẻ, 

ngài đã sống sót sau vụ đánh bom gần sát nhất mà 

ngài phải trải qua trong 25 năm ở Trung Đông. 
 

Là một nhà truyền giáo thuộc Dòng Ngôi Lời 

Nhập Thể (Instituto del Verbo Encarnado), một 

dòng tu được thành lập tại Argentina, quê hương của ngài, Cha Gabriel Romanelli là người 

Argentina duy nhất ở Dải Gaza. Kể từ thời niên thiếu ở Buenos Aires, ngài đã biết mình 

muốn dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa và loan báo Tin Mừng ở những nơi “có những 

người chịu đau khổ vì đức tin”. Đây là những gì ngài đã làm từ năm 1995 đến nay: đầu 

tiên ở Ai Cập, sau đó ở Jordan, Israel, Palestine và hai năm nay là ở Dải Gaza. 
 

Tháng 9 năm 2020, ngài 

được cho biết ngài có một 

khối u ác tính trong ruột kết. 

Các bác sĩ đã cắt bỏ khối u và 

kê đơn cho ngài sáu tháng 

hóa trị. Cha Gabriel cho biết 

“hệ thống y tế ở Dải Gaza rất 

yếu kém và thiếu thốn. 

Trong những trận chiến mới 

đây, người dân, tạ ơn Chúa, 

đã có thể tin cậy vào sự trợ 

giúp của Ai Cập để chữa trị 

cho những người bị thương 

nặng nhất, nhưng có những 

Cha Gabriel ban Bí tích Xức Dầu cho một 

giáo dân cao tuổi 

Cảnh tàn phá ở Dải Gaza 



điều thì có thể làm được 

còn có những điều thì 

không, đối với việc điều 

trị ung thư.” Rất may, 

loại thuốc mà vị linh 

mục cần thì có sẵn: ngài 

vẫn được điều trị mà 

không làm gián đoạn 

hoạt động của ngài tại 

giáo xứ. 
 

Tuy nhiên, theo một số 

tổ chức nhân quyền, có 

rất nhiều bệnh nhân ung thư ở Dải Gaza không được điều trị y tế tại các cơ sở địa phương 

mà phải đến Israel hoặc các khu vực khác của Palestine. Vấn đề là không phải lúc nào họ 

cũng có thể làm được điều này vì họ không được phép vượt qua biên giới. Nhà truyền giáo 

nói: “Một phụ nữ từ giáo xứ của chúng tôi bị ung thư và trong một thời gian dài, bà ấy 

không được phép đến Israel, Jordan hoặc thậm chí chỉ đến Jerusalem, nơi người ta có cơ 

sở vật chất tốt hơn. Tuy nhiên, bây giờ có vẻ như một số hạn chế đã được dỡ bỏ….” Cha 

Gabriel nói thêm: “Hệ thống y tế ở Gaza rất yếu kém và càng bị suy yếu hơn do cuộc 

khủng hoảng covid và xung đột vũ trang gần đây. Mặc dù có những dấu hiệu cải thiện 

nhưng tình hình vẫn tiếp tục nghiêm trọng.” 
 

Các vấn đề ở Dải Gaza, nơi bị Israel cấm vận kinh tế trong suốt 12 năm qua, cũng được 

phản ánh qua việc số lượng Kitô hữu bị sụt giảm. Theo dữ liệu do Cha Gabriel Romanelli 

cung cấp, có 133 tín hữu Công giáo, 13 người trong số đó là tu sĩ, và cùng với Chính thống 

giáo Hy Lạp, những người họ cộng tác, có tổng cộng 1.077 Kitô hữu trong tổng số hai triệu 

cư dân. Khoảng 15 năm trước, có 3.500 Kitô hữu và 206 người Công giáo sống ở Dải Gaza. 

Cha Gabriel giải thích: “Nhiều người đã bỏ đi. Đây là lý do khiến chúng tôi dấn thân phục 

vụ và chúng tôi cầu xin Thiên Chúa không để đức tin biến mất khỏi vùng đất này.” 
 

Ngài còn cho biết các Kitô hữu ở Dải Gaza, “là hậu duệ những môn đồ đầu tiên của Chúa 

Kitô. Lễ Giáng Sinh đối với 

họ có nghĩa là Bethlehem, 

nơi họ có người thân, và Lễ 

Phục sinh có nghĩa là 

Jerusalem. Họ có thể đến 

viếng những thánh địa này ít 

nhất một hai lần trong một 

năm, nhưng những người từ 

16 đến 35 tuổi thì không thể 

vì họ không được phép ra 

khỏi lãnh thổ. Những người 

trẻ bị tước đoạt cái quyền 

này.” 
 

Về đặc sủng dòng tu của 

mình, Dòng Ngôi Lời Nhập 

Gặp gỡ các lãnh đạo Hồi giáo địa phương 

Nhà thờ Thánh Gia, ngôi nhà thờ Công Giáo duy nhất  

ở Dải Gaza. 



Thể, Cha Gabriel đánh giá cao cách các thành viên của dòng thể hiện bản thân “không 

trùng lặp hoặc mơ hồ, một cách bác ái, thận trọng và kiên nhẫn, không che giấu căn tính 

Công Giáo của mình. Ở Palestine không có bách hại, nhưng vì là thiểu số nên rất khó làm 

chứng cho Chúa Kitô.” 
 

Tuy nhiên, trong thời bình, giáo xứ của ngài đầy sức sống và luôn đông đúc. Hầu hết học 

sinh tại hai trường của giáo xứ là người Hồi giáo, nhưng hai cơ sở này cũng tổ chức những 

khóa đào tạo Kitô giáo và những buổi cầu 

nguyện cho người lớn và thanh niên. Ngoài 

ra còn có một nhà thi đấu dành cho thanh 

thiếu niên, với nhiều hoạt động cho mùa 

hè. Cũng có nhiều công trình từ thiện do 

Dòng Nữ tu Bác Ái của Mẹ Têrêsa điều 

hành. 
 

Cha Gabriel nói rằng thông qua tất cả các 

hoạt động xã hội và từ thiện này, “chúng 

tôi cho thấy chúng tôi yêu ai và chúng tôi 

tin vào ai: Chúa Giêsu Kitô.” 
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Khai mạc các hoạt động của Hướng Đạo 

Sinh trong năm 

Cũng khử trùng ở Dải Gaza! 
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