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Nota od Redakcji 

 
Drodzy Czytelnicy,  
Synod Kościołów Reformowanych w Dordrechcie (1618-1619) 
zakończył konflikt teologiczny dotyczący predestynacji i łaski, który 
rozdzierał wówczas Kościoły Reformowane Holandii. Najbardziej znaną 
postacią tego konfliktu był pastor i profesor teologii Jakub Arminius 
(1560-1609). W 1589 (będąc wcześniej uczniem Teodora Bezy) został 
obarczony misją odrzucenia ataków przeciw predestynacji, które 
prowadził Dirk Coornhert. Niestety, Arminius zawiódł pokładane w nim 
nadzieje, gdy zamiast zwalczać przeciwnika, zaczął coraz silniej 
podzielać jego poglądy. Wreszcie sam poddał w wątpliwość podwójną 
predestynację i zgromadził wokół siebie znaczną grupę zwolenników.  
Wraz ze śmiercią Arminiusa (1609) konflikt nie tylko nie zakończył się, 
ale stał się coraz bardziej istotnym dla podziałów politycznych w 
ówczesnej Holandii. Aby zakończyć spór i uniknąć daleko idących 
następstw poliycznych, w coraz bardziej napiętej sytuacji politycznej (już w całej Europie), 14 listopada 
1618 zwołano Synod Narodowy w Doordrecht, który zgromadził poza 65 pastorami i świeckimi 
holenderskimi, 28 delegatów zagranicznych, którzy przybyli z Wielkiej Brytanii, Palatynatu, Hesji, 
Szwajcarii, Genewy, Bremy, Emdem z Nassau-Wetterau.  
Po długotrwałych i ożywionych debatach (z udziałem zwolenników nauczania Arminiusa), Synod – 6 maja 
1619 r. - wydał Kanony, podsumowujące nauczanie ortodoksyjne o predestynacji, potępiając ostatecznie 
poglądy arminiańskie.  
Ponieważ wcześniej, 14 stycznia 1610, grupa arminiańska wydała tzw. Remonstrancję w pięciu 
artykułach, Kanony z Doordrecht w swoim rozważaniu prawd i odrzucaniu błędów postępują tym samym 
porządkiem.  
Zapraszamy do wspólnej refleksji nad nauczaniem Kanonów, które nie straciły nic na swej aktualności i 
pozostają nadal cennym wykładem teologii reformowanej. 
Autorzy 
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Bezwarunkowa łaska 
 
 

 
Jest coś, co wielu - także wierzącym - przychodzi 
z niezwykłą trudnością: to przyjęcie faktu, że 
łaska i miłość Boga są dane bez jakichkolwiek 
wymaganych wcześniej warunków, w sposób 
całkowicie niezasłużony, a wreszcie, że może 
dotykać ludzi, których my w żaden sposób łaską 
i miłością nie obdarzylibyśmy.  
 
Czymś budzącym najwyższy opór, nawet u tych, 
którzy się do tego nie przyznają nigdy, jest 
poczucie, że nie jest konieczne, a nawet 
możliwe zrobić coś, co mogłoby Bożą łaskę 
przybliżyć, na nią zasłużyć.  
 
Bardzo często przemyka przez ludzkie myśli ta, 
która wstrząsa nami do głębi: czy zrobiłem 
wystarczająco dużo, by być naprawdę 
kochanym przez Boga, aby poczuć realnie Jego 
obecność i by doświadczyć całej gamy darów 
Bożych, wypełniających życie tych, których On 
naprawdę kocha?  
Być może, gdybym dokonywał czegoś więcej, 
realizował jakieś wielkie projekty, coś naprawdę 
wielkiego, może więcej pracował, być może 
mógłbym być bardziej pewnym tego, że Bóg 
mnie naprawdę kocha?...  
 
Nasza niepewność w kwestii zasłużenia na Boża 
łaskę może mieć dużo więcej wspólnego z naszą 
własną relacją z naszymi ojcami ludzkimi, niż z 
rzeczywistością naszej relacji z Bogiem. Bądź 
też, może ona być zbudowana na sposób tego, 
jak my sami się postrzegamy, jak jesteśmy przez 
nas samych „zbudowani”…  
Człowiek nie toleruje być zależnym, nie 
panować nad czymś, nie być ostatecznym 
panem najistotniejszych swoich wyborów. Może 
to być wynikiem jego wychowania, jak 
wspomniano wyżej; zakodowanej w ten czy inny 
sposób oceny rzeczywistości wokół niego, czy 
przez samego siebie.  
 
Przyjęcie faktu, w sposób głęboko przekonujący, 
że łaska Boża, czyli Jego najgłębsze, 
najskuteczniejsze działanie wobec nas, miałaby 
nie mieć za podstawę naszych osiągnięć, a 
przynajmniej naszego przygotowania na nią, czy 
choćby współpracy z nią, jest nam często 
nieznośna do przyjęcia.  

Jakże mogę być przez Boga kochany i obdarzony 
Jego skuteczną miłością, nie zasłużywszy na nią, 
a nawet więcej: nie „zarobiwszy” godziwym na 
nią moim godziwym wysiłkiem?  
Przecież, to takie naturalne i konieczne, muszę 
choćby trochę w tym procesie uczestniczyć.  
Niektórzy wręcz podkreślają, że dopiero wtedy 
poczuje się wartość działania Bożego w nas, 
kiedy się będzie gorąco na to działanie 
przygotowywać, a potem z nim – z całych sił – 
współpracować.  
 
Przecież takie są powszechnie znane 
mechanizmy działające na tym świecie: nikt nic 
nie daje za nic, a jeśli daje, to z pewnością ma w 
tym jakiś ukryty interes.  
Jaki jednak „interes” wobec człowieka może 
mieć Bóg? Jaką zależność od swego dzieła ma 
odczuwać jego twórca? Czyż tworzenie naczynia 
z gliny, w rękach garncarza, nie jest całkowicie 
wolne? Czy nie wynika całkowicie z jego 
zamysłu, czy nie poddane jest jego 
działaniom?... 
 
Celowo unikam, starając się mówić o 
bezwarunkowej łasce Bożej, o Jego 
suwerennym najgłębszym w skutkach działaniu 
w życiu człowieka, używania terminów suchych i 
„teologicznych”. Właśnie dlatego, że jak 
napisane tyle razy wyżej, mamy tutaj do 
czynienia z potrzebą przyjęcia mechanizmu, do 
którego życie nas w tak niewielkim stopniu 
przygotowało.  
 
Gdzieś w głębi jest tutaj do przyjęcia cała bez 
mała nowa wizja Boga. Boga, który ma prawo 
do wszystkiego, także do naszego życia i śmierci. 
Ale takie założenie musi mieć nie tylko za 
podstawę przyjęcie Jego wszechmocy, ale także 
Jego „wszechmiłości”, wyrażającej się w sposób 
nieskończenie sprawiedliwy. Ale sprawiedliwość 
ta niewiele ma wspólnego ma z naszą 
sprawiedliwością ludzka, która opiera się na 
odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie. 
Jego – Boga – sprawiedliwość to taka forma 
decyzji, która jest najwłaściwsza w takim 
stopniu, że nic nie może się z jej zasadnością 
równać. Jej efekty działania nie będą z niczym 
porównywalne. Dlaczego? Bo nic nie może 
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równać się z Tym, który jest nieskończenie 
wielki, kochający, nieskończenie sprawiedliwy.  
Przyjęcie całym sobą takich założeń, to jakby 
naprawdę umrzeć w naszych przekonaniach. To 
oddać, wyrzucić wszystko, czego życie, czy też 
nasze systemy pedagogiczne, są w stanie nas 
nauczyć. To przyjęcie, że relacji z Nim, z Bogiem 
wszechmocnym, opiera się na radykalnie 
odmiennych założeniach, niż jakakolwiek i z 
czymkolwiek, nasza relacja na tym świecie…  
 
Jest to szczególnie prawdziwe dla tych spośród 
nas, którzy pracują lub przynależą do 
organizacji, czy instytucji  zajmujących się 
przekazywaniem posłania Ewangelii: gwałtowne 
poszukiwanie doskonałości może być tak 
miażdżące, że nic nie przeszkodzi nam 
spróbować dokonać pracy Boga, zamiast 
dostrzec, że Bóg jest często już dawno 
działającym bez nas. Nic nas nie zatrzyma 
wtedy, dopóki nie dokonamy prawdziwego 
wejścia Boga prawdziwego, nie wykreowanego 
przez nas, w nasze życie…  
Co to oznacza? Musimy oddać Bogu Jego 
prawdziwe miejsce, nie to, który my 
chcielibyśmy Mu wyznaczyć. Jest to właśnie 
jakby prawdziwie umrzeć w naszych 
przekonaniach.  
 
Łaskę Bożą nie zdobywa się przez jakieś 
niezwykłe dzieła, jakakolwiek byłaby ich ilość, 
ale po prostu prezentując się przed Nim. 
Więcej: należy przyjąć, że już samo 
„zaprezentowanie się” przed Nim jest 
następstwem Jego działania uprzedniego, Jego 
własnego wyboru.  
Jego łaska nie zależy od niczego, nie jesteśmy w 
żaden sposób jej przywołać, „skanalizować”, 
objąć regułami. On działa w swojej łasce 
zgodnie z Jego własnymi, nie naszymi, regułami.  
 
Jakie są tego konsekwencje? Istotną pośród nich 
jest porzucenie obaw. Obaw, które wiążą się z 
niepokojem o wybraniu lub nie. Porzucenie tych 
obaw opiera się o pełnię zaufania do Tego, który 
obdarza sam, samodzielnie, niezależnie, ale 
zawsze sprawiedliwie z miłością, k dobru 
obdarzonego.  
Następną konsekwencją jest nieosądzanie, nie 
„katalogowanie” wybranych. Nie znamy głębin 
serca ludzkiego, nie znamy ich motywacji, nie 
wiemy jakie są ludzkie motywacje. A cóż 

dopiero możemy powiedzieć o Bożych 
działaniach, o Jego dążeniach, o Jego łasce?  
 
Najważniejszą postawą/konsekwencją jest stałe 
życie w dziękczynieniu. Uwaga! To coś 
niezwykle ważnego i nowego. To postawa 
zastępująca rozważanie o mojej godności lub 
nie. To skupienie wszystkich sił na dziękowaniu 
Bogu, najlepszemu Ojcu, za to, że - UWAGA! – 
tak niezasłużenie obdarza mnie swoją pełna 
miłości łaską, że wszystko co pragnę robić, co 
mogę robić, chcę aby było Jego stałym 
uwielbieniem. Wiele wieków temu, mistrz życia 
duchowego z przełomu V i VI w. – Benedykt z 
Nursji – podkreślał, że Bóg musi we wszystkim 
być uwielbiony.  
A zatem należy odrzucić wszelkie rozważanie 
dotyczące obaw związanych z moim, czy czymś, 
wybraniem. Więcej – należy odrzucić 
jakiekolwiek szczycenie się wybraniem, jakby to 
czyniło z nas ludzi niezwykle ważnych (czytaj: 
ważniejszych niż inni).  
To oddanie całkowite życia uwielbianiu Boga, w 
każdym jego szczególe, w duchu dziękczynienia 
za to, czym nas (niezależnie od wszelkich 
naszych wyobrażanych uwarunkowań ludzkich) 
obdarzył.  
 
Taka postawa wyzwala z wielu frustracji. 
Zmienia obraz nie tylko nas samych, ale i 
rzeczywistości wokół nas. My sami, wyzwoleni z 
naszych aspiracji i frustracji, możemy żyć wolni i 
dokonywać dzieł, które prawdziwie będą darami 
dziękczynienia, a nie fragmentami kontraktu 
zamiennego.  
Zaczniemy widzieć świat, pomimo wszystkich 
jego czasem strasznych aspektów, jako 
płaszczyznę, na której może rozbrzmiewać pieśń 
dziękczynienia, obrana w fakty, w fakty naszego 
i innych życia.  
To prawdziwie nowe życie, które daje łaska, 
bezwarunkowa łaska Boga jedynego, który jest 
życiem prawdziwym, nie życiem fikcyjnym, 
zbudowanym o nasze niepewne, z piasku, 
kruche fundamenty wzniosłych intencji i 
wzniosłych działań, tak naprawdę wyrosłych na 
gruncie finezyjnie ukrytego egoizmu i pychy.  
 

Tomasz Pieczko  
 

Dalsze artykuły oraz rozważania biblijne – na blogu 
autora: 
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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Studium biblijne: Rzymian 9:19-24  
 
19 A zatem, powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? 20 O 
człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie 
takim uczynił? 21 Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie 
kosztowne, a drugie pospolite? 22 A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w 
wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, 23 a uczynił tak, aby objawić bogactwo 
chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale, 24 takimi naczyniami 
jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan. 
 
Wcześniej Apostoł Paweł pisał o tym, że Bóg 
suwerennie wybiera według swojego 
upodobania, tak jak wybrał Jakuba a nie Ezawa 
(Rz. 9:10-13). Takie stwierdzenie budzi bunt w 
człowieku, bo ma poczucie, że jest to 
niesprawiedliwe. Apostoł Paweł więc dalej 
wyjaśnia, podkreślając naszą sytuację wobec 
Stwórcy. 
Obraz garncarza znajdujemy też u proroków: 
Jeremiasza i Izajasza (Iz. 29:14-16; 45:9-13; Jer. 
18:1-12) Paweł nawiązuje bardziej do słów 
Izajasza, który pisze: 

O, jak przewrotni jesteście! Tak jak gdyby 
można garncarza stawiać na równi z gliną!  
Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim 
twórcy: Nie on mnie stworzył,  
a garnek mówił o garncarzu: On nic nie umie! 
(Iz. 29:16) 

W innym miejscu czytamy: 
Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, 
skorupka wśród glinianych skorupek!  
Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją 
formuje: Co robisz?  
Albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma 
rąk? (Iz. 45:9). 

Bóg oskarża Izrael, że buntując się nie uznają 
Jego suwerenności i autorytetu. Bunt przeciwko 
wszechmogącemu Panu można porównać do 
buntu naczynia przeciw garncarzowi 
uważającego, że samo wie lepiej niż ten, który 
go stworzył.   
Jak człowiek może kwestionować to, co czyni 
jego Stwórca i uważać, że wie lepiej niż On? 
Obraz garncarza pokazuje jednocześnie 
śmieszność i straszność ludzkiego buntu. 
Człowiek chce przewrócić porządek Boży. 
Zarówno prorok jak i Apostoł Paweł podkreślają, 
że człowiek powinien znać swoje miejsce: 
jesteśmy gliną w rękach Stwórcy. 
 

Pismo Święte nie potępia tu wierzącego, który 
nie rozumie co się dzieje, który pyta Boga, 
dlaczego musi cierpieć, dlaczego znajduje się w 
takiej a nie innej sytuacji. To, że w naszej 
rozpaczy pytamy Boga nie jest grzechem samym 
w sobie.  
Istotne jest jednak nasze nastawienie, nasza 
postawa. Apostoł potępia tych, którzy kłócą się 
z Bogiem, nie uznając jego autorytetu, 
uważając, że wiedzą lepiej niż On, kwestionując 
przez to Jego autorytet i suwerenność.  
Nie musimy bać się Boga, jeśli mamy pytania, 
wątpliwości, ale musimy dbać o nasze 
nastawienie, postawę wobec Niego. 
Powinniśmy mieć nastawienie takie, jak 
Mojżesz, który też pytał, ale okazał szacunek 
wobec Boga (II Mj. 3), lub jak Job (Job 40:4; 
42:3, 6). Job miał nawet w pewnym sensie rację 
w swoich pytaniach i stwierdzeniu, że jego 
cierpienie jest ‘niesprawiedliwe’, ale się 
nawrócił i przyznał, że nie można kwestionować 
Boga i uważać, że można Go oskarżać i 
korygować (Job 40:2; por. 1:22; 2:10). 
 
Powinniśmy być pokorni wobec Boga, chociaż 
nie możemy przy tym też zapomnieć, że 
jesteśmy czymś więcej niż gliną w rękach 
garncarza. Bóg stworzył nas na swój obraz, 
abyśmy byli jego namiestnikami na ziemi. On 
chce mieć relację z nami, chce objawiać swoje 
zamiary i myśli, co jest rzeczywiście 
niesamowite. Dlatego nasz Stwórca też chce, 
abyśmy się dzielili z Nim wszelkimi naszymi 
pytaniami i wątpliwościami, ale z odpowiednim 
nastawieniem.  
 
Naszym problemem jest to, że chcemy mieć 
wszystko pod kontrolą, że sami chcemy 
decydować, co jest dobre a co złe. To jest 
esencja grzechu, to jest to, co zrobili Adam i 
Ewa, kiedy zjedli zakazany owoc: sami 
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zdecydowali, co jest dobre kwestionując Boży 
autorytet. 
Czy to nam się podoba, czy nie, faktem jest, że 
zostaliśmy stworzeni przez Boga. Sami nie 
zdecydowaliśmy o tym, że istniejmy, sami nie 
zdecydowaliśmy o naszej płci czy kolorze oczu. 
To była decyzja naszego Stwórcy. Jesteśmy jak 
naczynia, o których decyduje ich twórca - 
garncarz. Jest to trudne dla nas do 
zaakceptowania, ale nawet jeśli kwestionujemy 
autorytet i suwerenność naszego Stwórcy, nie 
możemy zmienić prawdy. 
 
W argumentacji Apostoła jednak ważniejszy w 
tym miejscu nie jest Bóg jako Stwórca, lecz jako  
Sędzia. Bóg jest jednocześnie Królem i Sędzią, 
dlatego ma prawo czynić ze swym stworzeniem 
co zechce. Po upadku w grzech, Bóg miał prawo 
działać według swojego gniewu lub według 
miłosierdzia. W poprzednich wersetach Apostoł 
Paweł obszernie wyjaśnia, że Bóg nie musi się 
tłumaczyć ze swych decyzji a człowiek nie ma 
prawa osądzać, czy Boża reakcja na grzech jest 
poprawna czy nie (w wersetach 10-18). Apostoł 
podkreśla, zgodnie ze Słowem Bożym, że Bóg 
jest sprawiedliwym sędzią, który reaguje w 
poprawny i sprawiedliwy sposób na ludzki 
grzech. 
 
Obraz garncarza więc nie tylko dotyczy naszego 
stworzenia, ale też Bożej sprawiedliwej reakcji 
na nasz grzech. Apostoł bardziej podkreśla 
autorytet Boży niż jego moc. 
Wcześniej pisał o suwerennej decyzji Bożej co 
do narodu, który wybrał: wybrał młodszego 
syna Jakuba a nie starszego syna Ezawa (w. 12-
13). 
 
 
Jedynym prawidłowym wyznaniem wierzącego 
jest to, jakie składał Izrael: Panie, Ty jesteś 
naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym 
Stwórcą i wszyscyśmy dziełem twoich rąk (Iż. 
64:8). Na takie wyznanie Pan reaguje z łaską i 
miłosierdziem.  
 
 
22-23 
To, że Bóg suwerennie decyduje, nad kim się 
zmiłuje a kogo przywiedzie do zatwardziałości 
wydaje się niesprawiedliwe (w. 18). Dlaczego 
Bóg nie zmiłuje się nad wszystkimi? Mamy tu do 
czynienia z tajemnicą, której nie będziemy 

rozumieć do końca, ale jasnym jest, że 
sprawiedliwość wymaga, by Bóg wylał swój 
gniew na każdego, bo nie ma ani jednego 
sprawiedliwego człowieka (Rz. 3:23). To tylko 
łaska, kompletnie niezasłużona, przez którą Bóg 
wybrał wierzących do wiary. Nie możemy tego 
kwestionować, lecz powinniśmy dziwić się, z 
wdzięcznością, wielkości Bożej. 
Musimy zaprzestać oceniać Boga według 
naszych ludzkich standardów i kategorii 
sprawiedliwości. Człowiek uważa, że wie 
najlepiej, co jest sprawiedliwe, wie lepiej niż 
przodkowie a nawet lepiej niż Bóg. Ale pojęcie 
sprawiedliwości zmienia się w każdym 
pokoleniu, co ma odzwierciedlenie w ustawach 
a nawet konstytucjach które, w świetle całości 
historii ludzkości, nie istnieją długo. Niedawno 
seks pozamałżeński, ślub homoseksualny, 
aborcja były uważane za bezprawne, grzeszne 
obecnie natomiast są społecznie akceptowane. 
Nikt nie jest w stanie powiedzieć jak będzie 
myślało o tych tematach społeczeństwo za 100 
lub 200 lat. Historia pokazuje, że to, co 
społeczeństwo akceptuje może się w krótkim 
czasie kompletnie zmienić. 
Ulegające ciągłym zmianom ludzkie pojęcie 
sprawiedliwości nie jest nam pomocne, jedyne 
stabilne i stałe pojęcie sprawiedliwości 
znajdujemy tylko w Bożym Słowie.  
 
W wersetach 22 i 23 znajdujemy dwa razy ten 
sam czasownik okazać lub objawić. Bóg okazuje 
swój gniew zbuntowanym grzesznikom oraz 
okazuje swoją chwałę nad tymi, którzy się 
nawrócili i uwierzyli.  
Nawet w sytuacji bezbożnych widzimy 
miłosierdzie Boga. Nie od razu wylał swój gniew, 
lecz znosił w wielkiej cierpliwości bezbożnych, 
których Paweł nazywa naczyniami gniewu. 
Mogli się nawrócić, ale nie uczynili tego, lecz 
woleli zostać w swoim buncie wobec Stwórcy. 
Bóg nie od razu wylewa swój gniew, ale ten 
dzień z pewnością przyjdzie. W momencie, 
kiedy człowiek umrze, stanie przed Bogiem a 
wtedy będzie już za późno.  
Ci jednak, nad którymi Bóg się zmiłuje, nie są 
lepsi niż bezbożni, ale On ich od wieczności 
przygotował ku chwale, od wieczności wybrał w 
Chrystusie (por. Rz. 8:29; Ef. 1:4). To tajemnica, 
a kwestionowanie tego nam nie pomoże, lecz 
raczej oddali nas od Boga. Przyjmijmy tą 
tajemnicę w wierze, jako Bożą Prawdę dziękując 
i chwaląc Go za to.  
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Zamiast kłócić się z Bogiem, lepiej się nawrócić, 
poddać się swemu Stwórcy, uznać Go jako 
wszechmogącego Pana i wyznać swoje grzechy. 
Wtedy Bóg nie wyleje swego gniewu, lecz 
zmiłuje się w Chrystusie nad grzesznikiem.  
 

Pedro Snoeijer 
 

Dalsze artykuły i studia biblijne na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 

 
 

 
 
 
 

 

Kanony z Dordrechtu 

 

 
Rozdział III/IV, Artykuł XV 

 
Bóg nie jest nikomu winien tej łaski. Cóż bowiem mógłby być On winien komuś, kto nic nie może dać 
pierwszy, tak aby mu coś zwrócono? A wręcz cóż miałby być On winien temu, kto nie ma nic swojego, jak 
tylko grzech i kłamstwo?  
Ten zatem, który otrzymuje tę łaskę, winien jest przez wieczność składać dzięki Bogi i składa Mu je.  
Ten, zaś, który nie otrzymuje jej wcale, bądź nie troszczy się wcale o te rzeczy duchowe i ma upodobanie 
w tym, co jest jego, lub będąc bez troski, chwali się na próżno posiadaniem tego, czego wcale nie ma.  
A jeśli chodzi o tych, którzy zewnętrznie dokonują wyznania wiary i poprawiają ich życie, nie wolno ich  
osądzać, ani mówić dobrze, za przykładem apostołów, gdyż wnętrze serca jest nam nieznane. Ale za 
innych, którzy nie są jeszcze wezwani, należy prosić Boga, który nazywa rzeczy, które nie są takimi, jakimi 
one były. I nie należy być w żaden sposób dumnym wobec nich, jak byśmy my sami byli odmienni.  
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