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Kresťan a modlitba
Odkedy žije človek na zemi, vždy
bolo a je veľa ľudí, ktorí sa modlia. O
tom svedčí nielen množstvo moderných
kostolov, ale aj výtvory modernej
poézie a hudby. Na otázky ankiet
státisíce mladých odpovedajú, že sa
pravidelne modlia. V tejto úvahe si
chcem spolu s vami položiť otázku:
„Prečo sa ľudia modlili v každej dobe a
prečo sa i dnes toľko ľudí modlí?“ Čo
je vlastne modlitba, ako, čo a kedy sa
máme modliť?
Ale čo je vlastne modlitba?
Najjednoduchšie
definujeme
modlitbu ako rozhovor duše s Bohom,
svojím Stvoriteľom alebo iná definícia,
že modlitba je dýchanie duše. Mne
osobne sa však najviac páči tvrdenie,
že modlitba je najväčšou mocou na
svete, lebo dokáže pohnúť rukou Toho,
ktorý hýbe svetom, teda Bohom.
Modlitbami môžeme všetko zmeniť:
ľudí, veci, pomery. A práve preto sa
satan veľmi usiluje prekážať nám
v opravdivom modlitbovom živote,
sýtenom Božím slovom. Chce otupiť
našu najúčinnejšiu zbraň proti svojej
temnej vláde. Tejto zbrane sa ten
zlostník právom najviac obáva. Jeden
starý majster výstižne namaľoval
obraz, kde na jednej miske váh sedí päť
mohutných diablov a na druhej miske,
ktorá neodolateľne viac a viac
prevažuje, sa vrúcne modlí dieťa.
Takéto víťazstvá modlitieb viery
skutočne v živote prichádzajú a určite
mnohí z vás s tým budete súhlasiť.
Modliť sa znamená zastaviť sa,
venovať čas Bohu každý deň.

Bohužiaľ, v dnešnej dobe sa
modlitba ocitla v hlbokej kríze.
Prehnaná honba za ziskom už mnohým
ľuďom nedovoľuje zamyslieť sa.
Preto nezanedbávajme modlitbu,
neospravedlňujme
sa
falošným
poukazovaním na zhon dnešnej doby.
Kto nemá čas na modlitbu a strmhlav
sa náhli do práce, robí tú prácu ako
štvanec, rozladene, nespokojne a
podráždene. Na jednom bavorskom
dome možno čítať nápis: „Ako
brúsenie kosy nezdržuje kosenie, tak
modlitba nezdržuje prácu.“ Chlapci,
ktorí už držali v ruke kosu a kosili
záhradu mi určite dajú za pravdu, že
práve ten, kto chce dobre a rýchle
kosiť, neľutuje čas na poriadne
naklepanie a naostrenie kosy. Práca mu
potom ide neporovnateľne lepšie ako
tomu, ktorý „sa nezdržal“ brúsením, ale
zato sa zdržuje celé hodiny pri
zbytočne namáhavom kosení tupou
kosou a pritom sa ešte vysiluje
rozčuľovaním a mrzutosťou. Kto sa
opravdivo modlí, prejavuje pri práci
lásku, radosť, pokoj a trpezlivosť a
postupuje zdarne vpred. Práve vtedy,
keď máme zvlášť málo času a obzvlášť
veľa práce, vynaložme ochotne čas a
sústredenosť na modlitbu. Víťazná moc
Krista za nás ukrižovaného, v mene
ktorého prosíme, sa nám určite prejaví.
Ako je to so mnou? Mám čas na
modlitbu? Viem si zaviesť do svojho
denného poriadku chvíľu na modlitbu?
Často sa mnohým stáva, že na modlitbu
zabudnú, ale prečo napríklad sa
nezabudnú najesť! Áno, človek ešte
nikoho nevidel umierať od hladu preto,
žeby nemal čas na najedenie sa.
Alfonz Vladimír Sabo, farár

R.: Choďte
do celého sveta
a hlásajte
evanjelium.
1 Chváľte Pána,
všetky národy,
oslavujte ho,
všetci ľudia;
— R.
2 lebo je veľké
jeho milosrdenstvo
voči nám
a pravda Pánova
trvá naveky
— R.

(Ž 117, 1,2)

Na čo sa sťažuješ

Od čoho závisí, či budem spasený ?

Na čo sa sťažuješ?
Padne ti zaťažko robota?
Alebo nemáš vôbec nijakú prácu?
Celý deň sa nudíš?
Alebo nemáš čas?
Alebo máš málo peňazí?
Čoho sa musíš zrieknuť?
Na čo si sťažuješ?

Všetci si živo pamätáme atmosféru pred prijímacími
skúškami na strednú alebo vysokú školu, pred maturitnými
písomkami či záverečným testom v autoškole. Koľko
dôvtipu dokázali niektorí ľudia vynaložiť, aby vopred
získali otázky a mohli si pripraviť odpovede. Boli si istí, že
prijatie na školu či vodičský preukaz tak majú v rukách. Boh
je férový hráč a pokiaľ ide o našu večnosť, nenecháva nás,
aby sme boli odkázaní pokútne a podvodne zháňať otázky a
odpovede, podľa ktorých sa rozhodne celý náš osud. Vopred
ich zverejnil a sú dostupné všetkým.
Hovorí sa, že každý blud, každá heréza sa opiera o Sväté
písmo. A je to pravda. Heréza totiž znamená vytrhnúť z
kontextu, absolutizovať jednu vec bez súvisu s ostatnými.
Dejiny poznajú mnohé herézy a tvrdé boje za ne i proti nim.
Zdá sa, že najrozšírenejšia heréza - proti ktorej doteraz nikto
nebojoval -je „heréza o kajúcom lotrovi“. Všetci vieme, o čo
historicky ide. Áno, Boh je ochotný odpustiť hoci v
poslednej sekunde života aj najväčšiemu hriešnikovi. Treba
však dodať, že pre lotrov vedľa Kristovho kríža to bola prvá
príležitosť na pokánie. Jeden ju využil, druhý odmietol. Keď
však čítame evanjeliá ako celok a zhromaždíme si údaje o
poslednom súde, už vopred oznámené otázky testu či
skúšky, od ktorej bude závisieť celá naša večnosť, ich
hlavná pointa je celkom iná. Výsledok totiž nebude závisieť
len od posledných sekúnd, ale od celého pozemského
života. Tým, čo budú Kristovi hovoriť „Pane, Pane“ a
pripomínať zázraky, ktoré robili v jeho mene, odpovie
„Nepoznám vás“. O najvážnejšej životnej skúške vieme
vopred všetky podrobnosti, otázky i odpovede. Hovorí o
nich v podobenstve o talentoch, ktoré bolo treba rozvíjať
cez celý život a nielen v posledných minútach, o poslednom
súde, kde sa bude hodnotiť uplynulý život a to, či sme
hladného nakŕmili, pocestného pritúlili, chorého navštívili,
podobenstvo o hlúpych a múdrych pannách a mnohé iné.
Do tohto kontextu zapadá aj evanjelium dnešnej nedele.
Na otázku, koľko je tých, čo budú spasení, Ježiš
neodpovedá číslom, ale podmienkou: „Usilujte sa vojsť
tesnou bránou.“ Spása je teda výsledkom Božej milosti,
Božieho daru a nášho úsilia. Pre Ježišových súčasníkov bola
táto odpoveď šokujúca. Mysleli si, že stačí byť členmi
vyvoleného Božieho ľudu a automaticky budú spasení.
Rovnako šokujúca by mala byť aj pre väčšinu kresťanov,
ktorí si myslia, že stačí byť pokrstený, zapísaný v matrike, v
nedeľu „nábožne slyšať svätú omšu“, k tomu nikoho
nezabiť a neokradnúť, a spása je celkom isto naša... Stačí, že
nám milosti vyprosili hrdinskí mučeníci a my sa k nim a k
ich dedičstvu hrdo hlásime.
V Božom kráľovstve, ku ktorému všetci neodvratne
smerujeme, nás čakajú veľké prekvapenia. Možno tam
nenájdeme tých, čo si boli veľmi istí svojím svätým
životom, a „smilníci a prostitútky nás predídu do Božieho
kráľovstva“. „Poslední“, čo vstúpia do Božieho kráľovstva,
sú historicky vzaté pohania, ktorí si nezakladali na svojej
vyvolenosti, ale odpovedali na výzvy evanjelia.

Dnes som bol navštíviť muža, štyridsaťročného,
nevyliečiteľne chorého. Už tri týždne trpí príšernými
bolesťami. Nedá sa na to pozerať. Jeho žena sedí
bezmocne pri jeho posteli. Tento muž sa na mňa pozrel a
spýtal sa: „Prečo?“ Preniklo to mnou až do špiku kostí.
Ozaj, prečo? Prečo on a nie ja?
Prečo ja a nie ty?
Na to mi nik
nedokáže odpovedať, nik.
Mám len Boha, ktorý život
vedie k cieľu cez utrpenie a smrť.
A ktorý sa ma zrazu pýta, prečo nie som
vďačnejší a šťastnejší - veď som zdravý.
Phil Bosmans „ Mám ťa rád“

Sväté omše v 21. týždni Cezročného obdobia (C)
23.VIII. pondelok
18.00 Na úmysel darcu
24.VIII. utorok
18.00 Za † Jozefa a Máriu Peškových
25.VIII. streda
18.00 Za † Antona Polakoviča
26.VIII. štvrtok
18.00 Za † Štefana a Máriu Oťapkových a deti
27.VIII. piatok
18.00 Za † Augustína a Agnešu Jurčovičových
28.VIII. sobota
8.00 Za živých a † členov Ružencového bratstva
Upratovanie kostola č.d. 254-284
29.VIII. 22. nedeľa - cezročná ( C )
8.00 Na úmysel darcu
Lektori: Šuplatová, Hrdlovičová K.

9.15 Za farníkov
Lektori: Polakovičová, Polakovičová

Liturgický kalendár
23.VIII. pondelok
24.VIII. utorok
25.VIII. streda
26.VIII. štvrtok
27.VIII. piatok
28.VIII. sobota

Marián Gavenda
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sv.Ružena Limská, panna
sv.Bartolomej, apoštol - sviatok
sv.Ľudovít, sv.Jozef de Calasanz
sv.Anastáz, mučeník
sv.Monika
sv.Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi

želania. Žiadna politika nás nezachráni, ak sa ňou zastierajú
zámery podobné tým, aké mali apoštoli, kým im Ježiš hovoril
o svojom súžení. A Ježiš aj dnes trpí vo všetkých
ukrivdených, okradnutých, opustených. Stranícke a iné
zoznamy priorít sa tak často menia na bezvýznamné
samoúčelné súperenie, údajne v mene nejakých veľkých
plánov a všeobecného blaha. Preto vznikajú komunikačné
blokády. Môžu sa utratiť milióny a milióny eúr alebo inej
meny na stranícke a rôzne iné kampane. Ak sa za nimi
skrývajú plány ako získať posty, vedúce miesta alebo
dokonca najvyššie miesta, je to zbytočné. Nastáva
rozpoltenosť.
Blokádu
nemôžu
vyliečiť
oslňujúce
megabilbordy ani vynikajúco zrežírované spoty.
Kto vôbec Ježišovi rozumel? Jeho slová o slúžení
všetkým, o tom, že treba byť zo všetkých posledný ak
chceme mať nejakú cenu, už ani v spoločnosti a občas ani v
Cirkvi nemajú žiadny ohlas. Jednotlivci, ktorí si trúfnu v to
veriť, sú svetlým príkladom pravej komunikácie medzi
človekom a človekom. Napokon - príkladom pravej
komunikácie je komunikácia človeka s Bohom, Boha s
človekom. Dieťa v nás to vie.

Slovo na dnes
Komunikačná blokáda
Napriek tomu, že žijeme v ére výnimočných
komunikačných vynálezov, počnúc mobilnými telefónmi až
po internetové a iné podoby moderných technológií, ktoré
máme k dispozícii, zdá sa, že sme nevynašli dostatočne
dobrý mechanizmus na to, aby sme zabránili čoraz
zreteľnejšej komunikačnej blokáde. Množstvo slov a
myšlienok nezaručuje správnu komunikáciu. Ba dokonca sa
zdá, že zvyšovaním počtu slov akoby sme viac ohluchli,
čoraz menej si rozumieme a čoraz menej si máme čo
povedať. Občas vzniká dojem, že vyhľadávame
komunikáciu v ohlušujúcich podmienkach, ako sú diskotéky,
aby sme aspoň decibelmi preklenuli nepreklenuteľné
prekážky v podávaní správ o našej duši. Lebo v každej
komunikácii vlastne chceme dať možnosť prejaviť sa duši,
jej obsahu a jej túžbam. Zdá sa, že tomuto umeniu sa
musíme učiť vždy znovu a akoby sme sa toho ešte dosť
nenaučili. Naše obrazy, naše predstavy a naše sústredenie
sa na samých seba dokážu totiž s nami poriadne zatočiť a
hoci komunikujeme, nedarí sa nám počuť seba ani druhých.
Nič nové pod slnkom.
V evanjeliu je jeden úryvok, v ktorom takáto komunikačná
blokáda vznikla medzi Ježišom a apoštolmi. Pripomeniem
vám ho. Ježiš sa po premenení spolu s učeníkmi vydal do
Galiley, ale chcel, aby to nikto z ľudí nevedel, lebo chce byť
s učeníkmi sám. Chcel im oznámiť niečo dôležité. Očividne
ho veľmi zamestnával jeho vlastný osud, a preto sa chcel
podeliť s nimi s tým, čo v sebe nosí. Keď nadišla vhodná
chvíľa, zozbieral silu a povedal im, že má pred sebou
rozhodujúce dni, lebo jeho protivníci ho chytia a zabijú. Ale
dodal, že po troch dňoch vstane. Evanjelista po týchto
dramatických oznámeniach zaznamenal túto vetu: „Ale oni
nechápali to slovo, ale opýtať sa ho báli.“ Nerozumeli mu a
báli sa. Divné, pomysleli by sme si, prečo sa apoštoli boja
pýtať sa Ježiša. Čo vzniklo medzi nimi? Aká prekážka
zahatala komunikáciu? Niečo určite. Ďalší priebeh udalostí
názorne dokazuje, čo to bolo. Keď došli do cieľa
v Kafarnaume, Ježiš sa ich spýtal, o čom sa po ceste tak
zlostne rozprávali. Ale znovu vznikla blokáda. Po ceste sa
totiž rozprávali o tom, kto z nich by mal mať v novom
rozdelení funkcií nejakú úlohu. Keď pochopil, čo sa vlastne
stalo, Ježiš im dal poučenie:
„Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a sluha
všetkých!“ Potom vzal dieťa, postavil ho do stredu a dal im
znova lekciu o tom, čo znamenajú prvenstvá, pocty, moc,
vládychtivosť.
Povedal, že stáť na strane Boha je iba tak možné, ak to
dieťa prijmeme bez vypočítavosti, bez bočných úmyslov,
bez úmyslov na nejaký zisk. Ich plány, obrazy túžby a
samoľúbosť z nich urobili necitlivých ľudí, ktorí nepoznajú
význam skutočných hodnôt. Dokonca až do takej miery, že
nevedeli pochopiť ani prijať to, čo im Ježiš hovoril ako svoju
trpkú pravdu, ako niečo, čo ho neznesiteľne umára. V
zahľadenosti do seba a s plánmi na uskutočnenie svojich
snov, obrazov a predstáv človek nie je vstave vidieť hodnoty
okolo seba a nieto pochopiť druhého, ktorý sa ocitol v núdzi.
Blokáda v komunikácii vzniká práve z týchto dôvodov.
Žiadne moderné výdobytky nás nezachránia pred
hluchotou, ktorá vzniká zbytočným opakovaním slov,
zosilňovaním zvuku, pridávaním decibelov len preto, aby
sme uskutočnili svoje ciele, výlučne svoje zámery a tajné

Anton Šuljič „Dobrý manažér“

Požehnanie pre mladých ľudí
Milosrdný Bože,
požehnaj mladých ľudí, čo študujú.
Prichádzajú so svojimi starosťami, obavami
a zraneniami, ktoré zažili. Ich deň neraz
začína slovami:
Pohni si, inak prídeš neskoro!“
Musíš ráno vždy robiť taký neporiadok?“ A
potom prežívajú svoje problémy v škole. Ľudia a
vychovávatelia potom často znášajú následky
toho, že sa mladí doma necítia v bezpečí, že sa
nevedia vyrovnať so svojimi sklamaniami a
vnútorným nepokojom.
Požehnaj mladých ľudí
a naplň ich tým, čo potrebujú.
Daj im lásku, porozumenie, istotu, pravdu,
vnútorný pokoj, radosť zo života a vieru v budúcnosť,
aby boli otvorení pre život a pre druhých ľudí.
Daj im vzájomné porozumenie,
utešuj ich, keď sa cítia zranení a opustení.
Posilni ich, keď sa cítia slabí a menejcenní.
Daj aby si uvedomili,
že v tvojich očiach sú plnohodnotní,
pretože každého z nich prijímaš a miluješ.
Prebuď v nich svojím požehnaním dobro,
ktoré si do nich vložil.
Daruj im vnútornú vytrvalosť a schopnosť
stáť si za svojím a nájsť si vlastné miesto v živote.
Požehnaj všetkých ľudí, čo vyučujú a vychovávajú,
a daj, aby na mladých ľudí hľadeli
ako na požehnaných ľudí.
Nech sa pre nich sami stanú požehnaním,
aby tak podporili dobro v nich.
Amen.
Anselm Grün OSB „Daruj mi široké srdce-modlitby“
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Trojlístok
Ďalšie čítania: Iz 66,18-21; Ž 117,1-2; Heb 12,5-7.11-13

Bol raz jeden kráľ a mal troch synov. Keď sa blížil
jeho koniec, dal si ich zavolať a povedal im:
„Viete, že vás všetkých mám svojím spôsobom
rovnako rád. Dôležitá je však pre mňa aj krajina, ktorá sa
za mojej vlády zveľadila. Ťažko mi padne rozhodnutie,
ktorému z vás ju zveriť, a preto to nemôžem urobiť bez
vašej pomoci. Keď sa tak na vás pozerám, zdáte sa mi
všetci traja, každý svojím spôsobom, súci vládnuť.
Prosím vás, prineste mi každý nejaký predmet, ktorý
vystihne, ako pomýšľate vládnuť v krajine.“
Najstarší mu priniesol orlie pierko a povedal:
„Prinášam ti toto pierko, lebo by som chcel mať ako orol
prehľad nad všetkým. A keby to bolo možné, chcel by
som byť aj taký hrdý a smelý ako orol.“
Druhý mu priniesol klas z dožinkového venca, ktorý
po celý rok visel nad kuchynskými dverami. Povedal:
„Chcel by som, aby všetci mali dostatok jedla a zasadím
sa zato, aby to nikdy nebolo inak. V prípade núdze sa
sám postavím k pluhu.“
Najmladší syn priniesol trojlístok, ktorý s námahou
našiel pod vrstvou námrazy, lebo to bolo v zime, a
povedal: „Nesiem ti tento trojlístok, lebo viem, že môžem
vládnuť iba v spoločenstve s mojimi bratmi.
Ako trojlístok pozostáva z troch rovnakých lístkov,
tak musia sily nás troch spolupôsobiť, ak má táto veľká
krajina dostať dobrú vládu. Takého panovníka ako ty,
milý otče, už nebudeme mať nikdy.“
Vtedy sa všetci preľaknuto pozreli na seba, lebo to, čo
povedal najmladší, bolo také nové, že sa ešte nenašiel
človek, ktorý sa bol odvážil pomyslieť na také niečo.
Na stole teda vedľa seba ležalo orlie pierko, klas a
trojlístok. Kráľ sa dlho a vážne pozeral na tie veci. Vzal
trojlístok do rúk, odtrhol tri lístky a každému synovi
podal jeden. Potom sa zaklonil a ticho povedal: Začína sa
nový vek.“

ČÍTANIE:
Kresťanský život vyžaduje od veriaceho veľa. Dnes
Ježiš rozpráva o tom, kto bude a kto nebude mať
dovolené vstúpiť do kráľovstva Božieho. Varuje poslucháčov
tej doby i dneška, aby robili viac, ako len počúvali jeho
učenie.
Je smutné, keď nedovoľujeme Ježišovi aktívne ovplyvňovať
náš každodenný život, keď nežijeme ako skutoční kresťania.
Kresťanský život zahŕňa viac ako len navštevovanie kostola
- má do činenia s naším osobným vzťahom s Bohom cez
Ježiša Krista.
Pre niektorých ľudí sa počúvanie Ježišovho učenia stalo
intelektuálnym cvičením. Považovali Ježiša len za ďalšieho
rabína, pýtali sa ho teoretické otázky, ako tú vo verši 23, a
považovali za samozrejmé, že oni budú spasení.
Ježiš ich varuje, že sú vo veľkom nebezpečenstve a stratia
svoju šancu vstúpiť do Božieho kráľovstva. Prirovnáva to k
domu s tesnou bránou. Ľudia sa budú snažiť vstúpiť, ale
hospodár zatvorí bránu a len isté množstvo ľudí bude môcť
vojsť.
Ježiš vyjadruje svoj úmysel veľmi jasne. Musí tam byť
osobné nadviazanie viery v Boha tak, že uveríme v Ježiša a
potom prakticky vnášame vieru do všetkých oblastí svojho
života.
Ježiš nám pripomína, že v otázkach viery nemôžeme byť na
hrane. Ak mu patríme, jeho učenie ovplyvní náš život.
Môžeme robiť chyby, ale budeme sa snažiť žiť život v
poslušnosti voči nemu. Každý, kto sa nekajá a vyberá si
takúto možnosť, riskuje to, že keď nastane ten rozhodujúci
deň, „hospodár domu" nás nespozná a nedovolí nám
vstúpiť.

MEDITÁCIA:
Tesná brána sa vzťahuje na čas, v ktorom sa
jednotlivec kajá a osobne sa zaväzuje vo viere v
Boha prostredníctvom Ježiša. Nie je to niečo, čo môže za
nás spraviť niekto iný, pretože to vyžaduje osobné
rozhodnutie. Dokážeme si spomenúť na čas, kedy sme sa
rozhodli nasledovať Ježiša? Pre niektorých je to postupný
proces, ktorý trvá aj niekoľko rokov. Pre ďalších existuje
konkrétny deň, kedy sa rozhodli nasledovať Ježiša. Ak si nie
sme istí, v ktorej fáze sa nachádzame, porozprávajme sa so
svojím kňazom.

MODLITBA:
„...a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca:
Kristus je Pán. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli
poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi
teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte
na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte,
čo sa jemu páči." (Flp 2,11-13)
V týchto veršoch apoštol Pavol povzbudzuje Filipanov, aby
sa neuspokojili a stále pokračovali v živote viery. Prosme
Ducha Svätého, aby nás spravil ochotnými a schopnými
poslúchať Boží zámer s našimi životmi.

Lectio divina

Tesná brána
Lk 13,22-30
22

Ježiš prechádzal cestou do Jeruzalema cez mestá i dediny
a učil. 23Ktosi sa ho spýtal: Pane, je málo tých, čo budú
spasení? On im povedal: 24Usilujte sa vojsť tesnou bránou,
lebo, hovorím vám: Mnohí sa budú usilovať vojsť, ale
nebudú vládať. 25Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy
zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane,
otvor nám! Ale on vám odpovie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste?
26
A vy poviete: Jedli a pili sme s tebou a učil si na našich
uliciach. 27 Ale on vám povie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste?
Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa! 28Tam bude
plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abrahám, Izák,
Jákob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy
ostanete vyhodení vonku. 29A mnohí budú prichádzať od
východu, západu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve.
30
A tak sú poslední, čo budú prvými, a sú prví, čo budú
poslednými.

KONTEMPLÁCIA:
Čítanie z Flp nám pripomína, že Boh je prítomný v
každom z nás, v našom živote práve teraz. On nám môže
ukázať nové cesty, ktorými nás prekvapí.
www.fara.sk/vistuk/

www.vistuckespektrum.sk

Spoločenstvo pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice
vo Vištuku
4

