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Is iomaí lánúin a casadh orm agus mé féin agus mo bheanchéile ag tacú leis na cúrsaí réamhphósta i mainistir 

Eiscir,i mBaile Átha an Rí, ach fanann cuid dena daoine i d’intinn níos mó ná a chéile. Cúrsaí deireadh seachtaine 

cónaitheach iomlán a bhíonn i gceist, ag tosú oíche Aoine agus ag leanúint go dtí am dinnéar ar an Domhnach. 

Dhá chúpla pósta agus áisitheoir eile a bhíonn i mbun na gcúrsaí agus é mar aidhm cúrsaí cumarsáide idir an fear 

agus an bhean a chumasú agus creatlach a thabhairt dóibh a bheidh mar thaca dóibh ina saol pósta le chéile. 

Deireadh seachtaine amháin, thug mé faoi deara go raibh fear áirithe linn agus cuma mhíshásta go maith air. Ba 

léir nach raibh sé ag iarraidh a bheith ann. Nuair a bhí na cúplaí dhá chur féin in aithne dúinn sa gcéad sheisiún, 

thug sé le fios dúinn go soiléir nach raibh aon ghá dó an cúrsa a dhéanamh mar go raibh sé ina bhaintreach, bhí 

pósadh maith aige roimhe sin agus nach raibh tada, dar leis, ‘le foghlaim aige’ uainn! 

Ach, de réir mar a bhí an deireadh seachtaine ag dul ar aghaidh agus muid ag dul trí chainteanna éagsúla maidir 

le bun luachanna, an gá le pleanáil don phósadh, cumarsáid oscailte agus mar sin de, ba léir go raibh dreach an 

fhir seo ag athrú. Ba léir go raibh sé féin agus a ghrá geal ag déanamh cuid mhaith scríbhneoireachta, cainte agus 

machnaimh ar an saol a bhí rompu. Nuair a bhí an cúrsa ag críochnú bhí deis aige a chuid tuairimí a nochtadh arís 

agus deir sé gur bhain sé an-tairbhe go deo as an gcúrsa agus an rud is mó a d’fhoghlaim sé ná, cinnte bhí sé pósta 

cheana, ach ní raibh sé pósta leis an mbean seo cheana. Thuig sé go mba aistear nua a bhí amach roimhe agus go 

raibh gá aige féin tabhairt faoi ar bhealach iomlán éagsúil óna chéad phósadh. Is minic a smaoiním ar an gcúpla 

úd agus mé ag guí chuile rath orthu. Tharla go raibh an fear sin ag pósadh arís mar gur cailleadh a chéad bhean, 

eachtranach raibh neart ná smacht aige air. Is beag difríocht idir eisean agus duine a bheadh tréigthe ag duine 

nach raibh dílis dóibh? Nó, duine a chaill a fear nó beanchéile don ól, meabhair ghalar nó dochúis éigin eile? 

Eachtraí b’fhéidir nach bhfuil aon smacht acu siúd air ach an oiread. 

Is iomaí duine den chineál sin ar m’aithne agus measaim gur gá dúinn mar Chaitlicigh smaoineamh ar na slite is 

fearr chun tacaíocht a thabhairt dóibh. Tá scarúint den chineál sin chomh pianmhar céanna, nó b’fhéidir fiú níos 

pianmhaire ar dhuine is atá an bás. Nuair atá clann i gceist, tá sé níos deacra fós. Cá bhfios d’aon duine againn 

nach bhféadfadh sé tarlú dúinn féin?  

Gan dabht, go minic is cliseadh cumarsáide is cúis le briseadh síos cuid mhaith póstaí agus tá tacaíochtaí de dhíth, 

ar nós na cúrsaí réamh agus iarphósadh le tacú le chuile lánúin teacht roimhe seo agus an caidreamh a shlánú. Sa 

gcás nach n-oibríonn sin, tá gá ag an bpobal Críostaí éisteacht a thabhairt do dhaoine a bhfuil a bpósadh i ndiaidh 

cliseadh. Caithfidh muid lámh chúnta a shíneadh amach agus cluas chun éisteacht a thabhairt don duine a bhfuil 

a chroí briste go minic agus sa mhullach ar sin iad ag déileáil leis na deacrachtaí praiticiúla a théann leis an 

gcliseadh.  

Nuair a chailleann tú d’fhear nó beanchéile, cailleann tú do chompánach saol, más maith nó más olc agus tá gá 

agat le cairde, comhluadar agus Críostaithe eile agat le tacú leat an solas a fheiceáil sa dorchadas.  

Is ábhar é seo gur chóir do phobail Chríostaí ar fud na tíre a mheas agus a mheá, féachaint cén glaoch atá againn 

ar fad chun cabhrú lenár ndeartháireacha agus deirfiúracha atá i gcruachás ar an gcaoi seo.  
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Go raibh fáilte agus cabhair le fáil sa chomhluadar Críostaí ag lánúineacha pósta atá scartha óna chéile.  


