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Cur Síos ar Hondúras 
An bhrí atá le Hondúras, ná ‘na híochtair‘as Spáinnis. Is 
tír de chuid Mheiriceá Láir í, agus tá cónaí ag breis agus 8 
milliún duine ann. Bíonn sé níos deacra in aghaidh na bliana 
do na pobail imeallacha agus do lucht na tuaithe a bheith ag 
feirmeoireacht ar a gcuid talún de bharr na haimsire corraí 
a leanann ón athrú aeráide. Tá an t-athrú gan staonadh tar 
éis strus breise a chur ar na pobail Hondúracha a bhí faoi 
bhrú cheana féin. Theip ar na barraí, nó bhí barra beaga ann. 
Chuir na haibhneacha thar maoil, fágadh iarmhír shalainn ar 
thalamh nach bhféadfaí a oibriú a thuilleadh, agus truaillíodh 
na foinsí uisce. Tuigtear do go leor daoine nach bhfuil aon dul 
as acu ach bailiú leo go dtí cathracha an cheantair. 

Tá géarghá ann le go gcuirfí straitéis úra malartacha bunaithe 
ar an fhorbairt inbhuanaithe i bhfeidhm, ionas gur féidir 
déileáil leis an aimsir chorrach agus leis na hathruithe sa 
timpeallacht. Is é Hondúras ceann de na tíortha is boichte 
sa Mheiriceá Láir. Tá breis agus milliún teaghlach ag cónaí 
faoi thairseach na bochtaineachta ann. Is ceann de na 
tíortha is leochailí ar domhan í Hondúras maidir leis an athrú 
aeráide, agus is é an aicme is boichte is mó a bhíonn thíos 
leis an adhaimsir. De bharr na spéirlinge ‘Mitch’ a tharla sa 
bhliain 1998, cailleadh go leor de bharraí mhuintir na tuaithe, 
cailleadh maoin an tsaoil, theip ar na slite beatha agus ar 
ioncam. An adhaimsir ba chúis le go ndeachaigh go leor 
teaghlaigh i sáinn na bochtaineachta, agus is deacair an rud é 
éalú uaidh athuair. Ciallaíonn sé seo nach mbeidh siad in ann 
an chéad tubaiste eile a sheasamh. Tugtar ‘fáinne fí’ ar an 
fhadhb. 

San imlitir Laudato Si’ d’iarr an Pápa Proinsias orainn a bheith 
gníomhach in aghaidh an athraithe aeráide. Tugann sé ár 
ndúshlán nuair a deir sé: 

Caithimid mar Chríostaithe glacadh leis an domhan mar 
shacraimint an chomhpháirteachais agus comhoibriú le 
Dia agus lena chéile le feabhas a chur air.

Laudato Si’, 9 

Tá Trócaire ag freagairt do ghlao an Phápa Proinsias trí bheith 
ag obair i measc an phobail i Hondúras agus i dtíortha eile ar 
fud an domhain atá i mbaol ó thorthaí na hadhaimsire. Nuair 
a tharlaíonn na spéirlingí, na tuilte, an triomach, bímid ann 
leis an mbeatha a shábháil agus le maolú a dhéanamh ar 
an mbaol ón gcéad tubaiste eile, trí ullmhúchán oiriúnach a 
dhéanamh.

Nuair a tharlaíonn na tubaistí, spreagtar cabhair dhaonnúil 
Thrócaire chun gnímh láithreach agus cuirtear fothain, uisce, 
bia, córais séarachais agus cúraim leighis ar fáil. Déantar 
cúram síceolaíoch de na fir, na mná agus de na páistí i ndiaidh 
na heachtra. 
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Fanann Trócaire i láthair le tacú leis an bpobal teacht chuige 
féin athuair, agus cuirtear cláir i bhfeidhm a thacaíonn le 
cearta daonna, le slite beatha, le rochtain a bheith ag daoine 
ar acmhainní agus ar chothromas inscne.

Casadh le Comhluadar 
Barra del Cuyamel,  
Guaire Omoa Cuyamel 

Tá cónaí ar Miriam Marivel Campos Perez, máthair atá tríocha 
bliain d’aois, agus ar a hiníon Maria atá sé bliana, i gCuyamel, 
i ngiorracht do chathair San Pedro Sula i dtuaisceart 
Hondúras. Tá saol an tsráidbhaile bunaithe ar an iascaireacht 
agus ar an fheirmeoireacht. Is minic a bhánn na tuilte an 
sráidbhaile beag. Bhíodh Cuyamel tuairim is céad méadar ó 
imeall na farraige. Tharla crith talún ollmhór sa bhliain 2009, 
agus bhí titim 60cm. i ngrinneall na mara dá bharr. Mar 
thoradh air siúd, agus de bharr ardú na farraige a tharla toisc 
an athrú aeráide, bíonn baol leanúnach ann go loitfear an 
sráidbhaile de bharr na dtuilte. 

‘Seans nach bhfuil ach cúpla mí fágtha agam sa bhaile 
anseo,’ a deir Miriam. ‘Is ar éigean gur féidir linn maireachtáil 
ann a thuilleadh, mar bíonn orainn teitheadh má tharlaíonn an 
drochaimsir.’ 

Séidtear an bonnán rabhaidh nuair a thagann na tuilte, agus 
ní bhíonn ach seal gairid ag muintir an bhaile ullmhú chun 
imeachta, toisc go dtagann na tuilte go beo tapa anuas orthu. 
D’fhoghlaim Maria an córas soilse tráchta ar scoil. Ciallaíonn 
an dath glas nach bhfuil baol ann. Ciallaíonn an dath oráiste 
go bhfuil athrú ag teacht ar an aimsir agus go bhfuil gá ann a 
bheith ag ullmhú don tuile. Ciallaíonn an dath dearg go bhfuil 
an t-uisce ag brúchtadh aníos agus go gcaithfear teitheadh 
láithreach. Beireann an mháthair agus an iníon greim ar a 
chéile agus teitheann siad. Séidtear bonnán a thugann le fios 
go bhfuil leibhéal an uisce ag ardú agus nach mór do dhaoine 
imeacht faoi dheifir. Bíonn gach ‘Imímis, Imímis’ á bhéicíl 
ag Maria le cur in iúl dá máthair go bhfuil eagla an domhain 
uirthi. Caithfear imeacht go pras toisc go dtugann an t-uisce 
adhmad agus smionagar chun siúil, ionas go ngortófaí go 
dona an té a ndéanfaí teagmháil leis. 

Is eachtra thrámach é, filleadh abhaile dóibh. Deir Miriam 
go mbíonn lagmhisneach uirthi ar fhilleadh di, toisc an cruth 
a bhíonn ar an teach. Bíonn fonn uirthi imeacht ón áit agus 
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gan teacht ar ais riamh. Bíonn an fharraige lán de ghaineamh 
agus de bhruscar a chaitear isteach sna tithe. Caitear go leor 
ama ag glanadh agus ag réiteach an bhaile, agus bíonn an 
áit clúdaithe le múscán agus tais tríd síos. Ní bhíonn áit ar 
bith ag Maria le bheith ag súgradh ann, bíonn an ceantar lán 
de bhruscar agus de smionagar. Téann salann na farraige i 
bhfeidhm go mór ar an talamh, agus ní féidir barra nó bia ar 
bith a fhás ann.

Tacaíonn Trócaire agus na comhpháirtithe áitiúla le Miriam, 
le Maria, agus leis an gcomhluadar trí fhoirne tacaíochta 
éigeandála a chur ar fáil. Cruthaítear bealaí sábháilte éalaithe 
ionas gur féidir le daoine imeacht go beo nuair a thagann an 
tuile. Táimid ag comhoibriú lena chéile chun bia, fothain agus 
traenáil a chur ar fáil don phobal áitiúil. 

Cad is féidir leatsa a dhéanamh? 
I bPoblacht na hÉireann

Nuair a dhóitear breoslaí iontaise ar nós guail, gáis agus ola, 
cuirtear go mór leis an athrú aeráide, rud a dhianaíonn ar 
fhadhbanna an ocrais agus na bochtaineachta sa domhan 
forbraíochta.

Faoi láthair tá airgead á infheistiú ag Rialtas na hÉireann i 
gcuid de na comhlachtaí bhreosla iontaise is mó truaillithe ar 
domhan. 

Bí páirteach i bhfeachtas Thrócaire ‘An Cheist Ghéar’ agus 
cuir in iúl do Rialtas na hÉireann go gcaithfear éirí as an 
infheistíocht a dhéanamh i dtionscail atá ag méadú ar na 
hathruithe aeráide! https://www.trocaire. org/getinvolved/
climate-justice

I dTuaisceart Éireann 

Iarr ar Thionól Thuaisceart Éireann bille aeráide áitiúil a 
thabhairt isteach!

Go dtí seo, tá faillí á dhéanamh ag Tionól Thuaisceart Éireann 
maidir le ceist an athraithe aeráide. Tá na rátaí is measa ísliú 
astuithe sa Ríocht Aontaithe i dTuaisceart Éireann, agus 
tá siad go mór taobh thiar de Phoblacht na hÉireann agus 
d’Albain, áiteanna ina mbíonn a gcuid dlíthe aeráide féin i 
bhfeidhm acu. An t-athrú aeráide is cúis le heaspa bia agus 
le bochtaineacht ar fud na cruinne, agus ná lig do Thionól 
Thuaisceart Éireann neamhaird a thabhairt air. Bí gníomhach 
láithreach!

Is féidir tosú inniu agus clárú don fheachtas ag: trocaire.org/
getinvolved 

An Chéad Domhnach den 
Charghas 2017: Matha 4:1–11 
Cuireann Soiscéal an lae inniu tús le haistear an Charghais, 
agus treoraítear isteach san fhásach muid, díreach mar a 
tharla d’Íosa. Is féidir machnamh ceart a dhéanamh i rith an 
Charghais ar an mbealach ina mhairimid agus ar an ngaol 

atá againn leis an saol, agus an cheist a chur ‘conas mar 
atá ag eirí liom?’ Tugann an Carghas deis dúinn athruithe 
caolchúiseacha meoin a chur i bhfeidhm, más maith linn a 
leithéid a dhéanamh. 

Déanaimid aistear na bliana seo a chur dínn in éineacht 
le pobal Hondúras, tír a fhulaingíonn go mór ó thionchar 
domhain na héagóra aeráide. Tá pobail áitiúla Hondúras 
á gcur ó bhaile isteach san fhásach de bharr an athraithe 
aeráide. Ní bhíodh an tAigéan Atlantach i ngiorracht chéad 
mhéadair de na tithe, ach anois níl ach cúpla méadar 
eatarthu. Bíonn orthu na tithe a fhágáil gach uair a thagann 
an adhaimsir. Tá eagla ar an bpobal roimh an fharraige agus 
roimh na haibhneacha a bhíonn ag cur thar maoil. Is éagóir é 
gurb iad an aicme is lú freagrachta maidir le hathrú aeráide, is 
iad san is mó atá thíos leis. 

Nuair a bhíonn Soiscéal an lae á léamh againn, caithimid a 
thuiscint nach eachtra fhánach ghoilliúnach i saol Íosa iad 
na cathuithe a cuireadh ar Íosa, ach ba chuid dá mhisean 
iad. Cuirtear cathú ar Íosa a bheith ag ithe nuair nach ceart 
a dhéanamh, an bealach éasca a ghlacadh nuair nach é 
sin a thoil. Iarrtar orainn machnamh a dhéanamh ar an stíl 
maireachtála atá againn féin. An é sin ár dtoil féin? Cén 
tionchar atá ag mo bheatha ar an aeráid dhomhanda? An 
gcaithfimid an rud is nua a bheith againn i gcónaí fiú mura 
mbíonn gá leis? 

Nuair a bhímid ar an mbealach isteach san fhásach, tugtar 
deis dúinn éisteacht a dhéanamh, agus machnamh a 
dhéanamh ar an ngaol atá againn lenár ndeartháireacha agus 
lenár ndeirfiúracha sna tíortha i mbéal forbartha, agus leis 
an saol ar fad. Cuirimis tús leis an machnamh seo trí scéalta 
mhuintir Hondúras a chur faoi chaibidil sa pharóiste. 

Ba mhaith liom labhairt leis an uile dhuine a chónaíonn 
ar an bpláinéad seo … ba mhaith liom go ndéanfaimis 
comhrá faoin domhan coiteann … iarrtar orainn 
mar chlann uilíoch tosú as an nua. Tá súil agam go 
gcuimhneofar ar an ré seo mar an uair ar léiríodh urraim 
nua don bheatha, tiomantas don inbhuanaitheacht, géarú 
úr ar an troid ar son na síochána agus an chirt, agus 
ceiliúradh lúcháireach an tsaoil. (Laudato Si’, 3, 207) 

An Dara Domhnach den 
Charghas: Matha 17:1–9 
An bhfaca tú claochlú ag teacht ar dhuine riamh? Ní ceist 
áiféiseach í seo, déan machnamh air. Samhlaigh duine atá 
ar aithne agat, agus tuigtear go tobann duit go mbaineann 
tréithe áille úra leis nó léi. Cuirtear claochlú ar an duine sin 
os comhair na súile, breathnaíonn tú air nó uirthi ar bhealach 
nua tuisceanach. Céard faoin Nádúr? An bhfuil áit ar leith 
ann a thaitníonn leat, ait inar féidir leat a bheith i gcomaoin 
leis? An cuimhin leat an uair a thuig tú cé chomh hálainn 
agus cé chomh hiontach is atá an Nádúr? Am uaille a bhíonn 
ann. D’fhéadfá a thabhairt faoi deara cé chomh hálainn is atá 
míne, dearadh, fíneáltacht duilleoige. Tá Dia le sonrú ar fud 
an tsaoil.
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San imlitir Laudato Si’, molann an Pápa Proinsias dúinn 
meon úr an iontais a bheith ionainn maidir leis an domhan a 
chruthaigh Dia. Meabhraíonn sé dúinn go mbaineann idirnaisc 
le cách, agus go mbraithimid ar fad ar an Nádúr. Tugann sé 
‘éiceolaíocht chomhtháite’ ar an smaoineamh seo. Spreagtar 
sinn le machnamh a dhéanamh faoi ghlóir Dé, i láthair ar 
fud an domhain chruthaithe. Iarraimis orainn féin: ‘An bhfuil 
meon an iontais caillte agam i saol broidiúil an lae inniu?’

Tá Soiscéal an Chruthaithe ag cur glao orainn faoi láthair, 
dár stiúradh i dtreo an eispéiris dochreidte a bhraith na 
deisceabail a bhí in éineacht le hÍosa. Ba mhaith leis na 
deisceabail fanacht ar an gcnoc in éineacht le hÍosa, agus 
tuigimid dóibh. Uair álainn na cinniúna a bhí ann; cén fáth go 
gcuirfí deireadh leis? Cuireadh iallach orthu imeacht áfach: 
‘Éirígí….ná bíodh eagla oraibh.…’ (Matha 17:7). Ní aistear faoi 
shó a bheidh i dturas Íosa. Tugtar dúshlán dúinn, íocfaimid as 
ar bhealach amháin nó ar bhealach eile.

Cloisimid an glao ar son an cheartais aeráide, ach tá an uain 
tagtha le héisteacht go géar agus le gníomhú go práinneach. 
Caithimid athruithe a chur i bhfeidhm ar an tslí mhaireachtála, 
agus caithimid brú a chur ar an rialtas, nach bhfuil gníomhach 
go leor ag tabhairt aire don fhadhb phráinneach dhomhanda 
seo. Tá tír na hÉireann ar cheann de na háiteanna is mó 
truaillithe per capita ar domhan – níos measa ná an tSín nó 
an Ríocht Aontaithe! Ní féidir a bheith bródúil as an staitistic 
seo. Má dhéanaimid machnamh ar idirnaisc an domhain 
uilíoch, beidh orainn dul i ngníomh agus tacú le pobal 
Hondúras. Má chuirimid chuige, troidfear an cath ar son na 
córa de réir a chéile. 

Nuair a fheicimid glóir Dé ar bhealach lonrach sa saol, 
spreagtar an croí ionainn le moladh a thabhairt don Tiarna 
as an uile neach beo a chruthaigh sé, agus é a adhradh 
in éineacht leo. Bíonn Spiorad an Bheatha ag borradh i 
ngach aon chréatúr, tugtar cuireadh dúinn maireachtáil i 
gcairdeas leis. (Laudato Si’, 87) 

An Tríú Domhnach: Eoin 4:5–42 
Bíonn béim i Soiscéal Eoin ar na teagmhálacha a bhí ag 
daoine le hÍosa, seachas mar atá le sonrú sna soiscéil eile. 
Dá ndéanfá teagmháil cheart le hÍosa, chuirfí claochlú iomlán 
ar do shaol. Nuair a bhí uisce á lorg ag Íosa ag an tobar, chuir 
sé tús le comhrá a raibh cúpla sraith ag baint leis. Tugann 
Íosa cuireadh don bhean teacht ar aistear iontach i dtreo saol 
níos fearr a chaitheamh, meabhrú níos doimhne a dhéanamh. 
Buaileann sé leis an mbean ina háit dúchais féin, tugann sé a 
dúshlán an rud is dual di a dhéanamh. Tagann claochlú uirthi, 
aibíonn sí mar dhuine. Ní athrú fisiceach a tharlaíonn ag an 
tobar ach coisctear an tart spioradálta a bhain léi. Beannaítear 
sinn leis an uisce a thugann Íosa leis, tarlaíonn athrú meoin 
agus croí ionainn agus sástacht nach féidir le rudaí ábhartha 
a thabhairt dúinn: ‘tabhair dom an t-uisce sin i dtreo nach 
mbeidh tart orm choíche.’ (Eoin 4:15)

Sa lá atá inniu ann tá na pobail áitiúla i Hondúras go mór ar 
thóir an chirt. Bíonn iallach ar go leor teaghlach bogadh as an 

áit de bharr droch-chaighdeán na talún, de bharr dhúshaothrú 
na dtiarnaí talún, agus de bharr ardú i leibhéal na farraige. Ní 
féidir barraí a fhás toisc nach féidir teacht ar thalamh arúil. 
De bharr ardú na farraige bíonn drochthionchar ag leibhéal 
an tsalainn sa chré ar chumas na bplandaí fás agus forbairt a 
dhéanamh. An t-athrú aeráide is cúis leis an staid seo. 

Chomh maith leis an mbean ag an tobar, iarrtar orainne meon 
a athrú. Is féidir go léireodh an Críostaí is coinsiasaí agus is 
cráifí, soiniciúlacht agus neamhghníomhaíocht nuair a luaitear 
aire a thabhairt don domhan is dá bhfuil ann. Deir Laudato 
Si’ linn go bhfuil gá le go gcuirimis athrú meoin éiceolaíoch 
i bhfeidhm. Bheadh tionchar ag an teagmháil le hÍosa ar 
an ngaol a d’fhásfadh idir sinn féin agus an domhan inár 
dtimpeall. Má theastaíonn uainn a bheith diaganta, caithfimid 
an glao a fhreagairt agus an domhan cruthaithe a chaomhnú. 
Ní rud roghnach nó gné mhionchúiseach den saol Críostaí é. 
(Laudato Si’, 217). Tuigimid an toradh a bhí ag an teagmháil le 
hÍosa ar an mbean ag an tobar. Tugadh ar aistear í, bhí uirthi 
domhainsmaoineamh a dhéanamh ar an tslí mhaireachtála 
a bhain léi, agus an cleachtadh a athrú. Spreagadh í leis an 
scéal a scaipeadh. 

Cuirimis an cheist orainn féin faoin tionchar a bhíonn ag an 
teagmháil le hÍosa ar an saol a chaithimid. Ní deacair an rud é 
mionathruithe a dhéanamh sa tslí mhaireachtála agus an lorg 
carbóin a ísliú. Seo sampla beag: caitheann pobal na hÉireann 
na milliún Eoró in aghaidh na bliana ar uisce buidéalaithe, ag 
ceapadh gur fearr dóibh é ó thaobh na sláinte de. Feictear 
an toradh sa bhrabach a dhéanann tionscal an uisce. Íocann 
an timpeallacht as, áfach. Ólann an gnáthdhuine luach 168 
buidéal aonúsáide in aghaidh na bliana, agus cuirtear suas le 
70 % acu go líonadh talún. Nuair a sheachadtar na buidéil ar 
fud an domhain, cruthaítear 100g CO2 in aghaidh an bhuidéil. 
Éirímis as an uisce buidéalaithe a ól, agus ólaimis uisce ón 
sconna ina áit. Cabhraímis lena chéile le maolú a dhéanamh 
ar spalladh an domhain.

An Cheathrú Domhnach: Eoin 
9:1–41 
‘Cuid de na Fairisínigh a bhí ina fhochair… dúirt siad leis: Ní 
amhlaidh, ar ndóigh, atáimidne dall chomh maith?’ (Eoin 9:40)

Tuilleann an 20 % is rachmasaí de phobal Hondúras dhá 
thrian den ioncam náisiúnta. Is é an neamhionannas an 
chloch is mó atá ar phaidrín na mbocht sa Mheiriceá Láir, 
agus tá ualach trom eile le hiompar ag pobal Hondúras 
de bharr na hathruithe aeráide agus polaitiúla. Tháinig an 
adhaimsir agus rinneadh na foinsí uisce a thruailliú, ní féidir 
brath air le haghaidh feirmeoireachta, agus tá ocras agus 
droch-chothú ag goilleadh ar 60 % den daonra dá bharr. 
Na barraí is mó a fhástar – caife, grán buí agus pónairí – is 
cúis le 60 % den olltáirgeacht intíre, agus braitheann siad ar 
chúinsí seasmhach aeráide. Ní mar sin atá ón uair a tháinig an 
adhaimsir de bharr an athraithe aeráide, agus déantar scrios 
go rialta ar an fheirmeoireacht. 
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Tá aithne mhaith againn ar na línte ón Soiscéal: ‘Is mé solas 
an tsaoil’ agus ‘tá a fhios go raibh mé i mo dhall, ach anois go 
bhfuil radharc agam’. Caithimid na súile a oscailt agus fírinne 
an scéil a thuiscint maidir le héagóir an athraithe aeráide agus 
an drochthionchar atá ag sibhialtacht an Iarthair ar na tíortha 
is boichte ar domhan. Tá fianaise againn féin maidir le hardú 
leibhéal na farraige de bharr na stoirmeacha a thug greadadh 
do chósta iarthar na hÉireann le blianta beaga anuas. 
Tiocfaidh fás ar mhinicíocht na n-eachtraí seo. Tá acmhainní 
againne le déileáil le tubaistí, ach bíonn tionchar turraingeach 
ag an adhaimsir ar thíortha mar Hondúras.

Tá mianraí go leor ar nós an óir i Hondúras, ach baineann 
comhlachtaí iasachta mianadóireachta sochar astu, bíonn 
an beagán ann don phobal áitiúil. Cuireann bealaí oibre na 
mianadóirí isteach ar chaighdeán uisce na háite, ach níl aon 
dul as ag an bpobal ach an t-uisce truaillithe a ól. Baintear 
úsáid as na mianraí seo i dtáirgí an Iarthair. Bíonn fonn orainn 
an rud nua a bheith againn i gcónaí, ach bíonn míbhuntáistí 
ann do dhaoine eile dá bharr.

Má osclaímid na súile agus breathnú as an nua ar an saol, 
d’fhéadfadh go mbeadh fonn orainn tiomantas úr a léiriú 
don chomhshaol. D’éirigh leis an bhfear a rugadh ina dhall 
níos mó agus níos mó a fheiceáil de réir a chéile, cé gur 
léirigh an dream gan tuiscint naimhdeas agus freasúra ina 
leith. Ní aistear éasca a bhí roimhe. De réir mar a thuigimid 
scéal mhuintir Hondúras, is ea a osclófar na súile orainne. 
Caithfimid radharc soiléir a bheith againn ar an gcoimhlint, ar 
na rudaí a chuireann leis an ngéarchéim ann. An bhféadfaí 
grúpa beag daoine a thabhairt le chéile sa pharóiste agus 
machnamh a dhéanamh ar na scéalta in acmhainní Thrócaire 
na bliana seo? Mionbhealach a bheadh ann le go mbeadh 
radharc againne athuair, ionas go bhfeicimis pobal Hondúras 
go soiléir.

Arsa Íosa sa Soiscéal, ‘An fad atáim ar an saol is mé solas an 
tsaoil.’ Cuimhnímid ar dhaoine maithe a d’ardaigh an lóchrann 
agus a bhí ag troid ar son an cheartais. An bhféadfaimis féin 
an gealladh céanna a thabhairt inniu, an troid a dhéanamh?

Ní hé toil Dé é go mbeadh rachmas ag aicme amháin, 
agus faic ag aicme eile. (Oscar Romero) 

An Cúigiú Domhnach: Eoin 11:1–45 
(A Lazaras, tar amach)
Tá cultúr an bháis thart timpeall ar Íosa i Soiscéal an lae inniu. 
Tá eagla ar na deisceabail filleadh ar Bheatáine, tá fonn ar na 
Giúdaigh bás a imirt ar Íosa le clocha. Tá Máire agus Marta 
faoi bhrón de bharr báis Lazaras, agus Lazaras féin fillte suas 
i ndorchadas an tuama. Níl dóchas ar bith le sonrú. Bhris a 
ghol ar Íosa toisc bás a chara, ach seans chomh maith go 
raibh sé ag caoineadh an easpa dóchais agus creidimh a 
léirigh an slua a bhí thart air. 

Ón bhliain 2010 anuas dúnmharaíodh breis agus céad 
ghníomhaí ar son cearta an duine i Hondúras. Bhain ceann de 
na cásanna ba mhó suntais le Berta Cáceres, gníomhaí ar son 

chearta an chomhshaoil, a cuireadh chun báis ina teach féin 
Mí an Mhárta 2016. Bhí sí mar cheannaire ar an fheachtas 
in aghaidh na scéime is mó hidreachumhachta sa Mheiriceá 
Láir. Bhí ceithre dhamba ollmhóra á dtógáil ar an abhainn 
Gualcarque, le tacaíocht ó chomhlachtaí innealtóireachta 
agus airgeadais na hEorpa. Deirtear go ndéanfaidh na dambaí 
seo dochar gan teorainn don chóras sobhriste éiceolaíoch. Tá 
gealltanas tugtha ag a cairde agus ag an lucht tacaíochta go 
leanfar leis an troid, cé go dtuigeann siad an baol a bhaineann 
le bheith mar ghníomhaí i Hondúras. Bainfidh na mílte duine 
atá ag sracadh leis an saol neart agus dóchas as crógacht 
agus diongbháilteacht na ngníomhaithe. 

Tá Íosa ag iarraidh dóchas, comhbhá agus grá a léiriú don 
dream atá ag fulaingt i Soiscéal an lae inniu, cé go bhfuil an 
t-éadóchas agus an fhoréigin le sonrú ar fud na háite. Bíonn 
sé éasca a cheapadh nach féidir dada a dhéanamh. Bíonn sé 
éasca a bheith soiniciúil. Má leanaimid orainn a bheith gan 
dóchas, ní ardófar lámh. Deir Íosa, ‘A Lazaras, tar amach.’ 
Arsa Íosa leis an slua, ‘Scaoiligí é agus ligigí chun siúil é.’ 
Tá sé ag rá linne éalú ó chultúr an bháis. Caithimid a chéile 
a scaoileadh ó bhraighdeanas. Iarrtar orainn fáil réidh leis 
an mbollán agus teacht aníos ón tuama, na daoine curtha i 
gceangal a scaoileadh saor. Bíonn tionchar ag an gcumhacht 
cheannaigh, ag ár stíl maireachtála, ár n-úsáid acmhainní 
nádúrtha ar an bpobal domhanda. Scéal faoin scaoileadh 
ó bhraighdeanas atá i Soiscéal an lae inniu. Taispeánann 
Íosa dúinn gur féidir leis an gcreideamh an bás a chloí. 
Má mhothaímid lag in aghaidh na héagóra, cuimhnímis air 
gur cine lán solais atá ionainn, gur féidir dul ar aghaidh de 
chéimeanna gearra, gur féidir linn daoine a scaoileadh ó 
chuing na héagóra seachas suí ar an gclaí sa dorchadas. 

D’fhéadfadh duine fiúntach amháin an dóchas a chur i 
réim athuair! Sa riocht ina bhfuil an tsochaí dhomhanda 
éagórach faoi láthair, má bhíonn meas againn ar an leas 
coiteann, spreagfar sinn le cur le chéile in éineacht lenár 
ndeartháireacha agus lenár ndeirfiúracha atá beo bocht. 
(Laudato Si’, 71, 158)

Má bhíonn dóchas againn, leanfaimid ar aghaidh sa 
saol agus ardú meanman ionainn, cé go bhféadfadh go 
mbeadh an dorchadas dochrach thart timpeall orainn. Má 
bhíonn dóchas ionainn beidh muinín ghrámhar againn 
as an lá nua, as eirí athuair ón chodladh le cur chuig 
an obair. Má bhíonn baol ó ghála gártha na farraige, 
aimseoimid an cuan. Feicfimid an dóchas i súile an 
duine eile. A fhad is a bhíonn an dóchas ann, beidh an 
urnaí ann chomh maith. Béarfaidh Dia barróg ghrámhar 
fháilteach ort. (Henri Nouwen)

Creidiúint: Machnamh Jane Mellett 
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