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Mk 1,40-45 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, 

możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: 

Chcę, bądź oczyszczony! 

Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.  Jezus surowo mu przykazał i 

zaraz go odprawił,  mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się 

kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo 

dla nich.  Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że 

Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych.  

A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 
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Oczyszczenie trędowatego (Mk 1, 40-45) 
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 [1, 40]  Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: 

"Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić". 
 

W czasach biblijnych niewiele dolegliwości było równie odrażających                                 

i przeraźliwych co trąd.  

Słowo "trąd" może odnosić się do rozmaitych dotkliwych zaburzeń skórnych,                   

w tym i do faktycznego trądu (choroby Hansena), w których w wyniku zakażenia 

bakteryjnego dochodzi do owrzodzenia skóry, prowadzącego do powstawania ropiejących 

bąbli, zniekształceń, utraty kończyn, a niekiedy i do ślepoty. 

W starożytności trąd był nieuleczalny, jego zdiagnozowanie zaś praktycznie równało się 

wyrokowi śmierci. 

Oprócz fizycznego spustoszenia, był on powodem całkowitego ostracyzmu ze strony 

społeczności ludzkiej, narzucanego przez Prawo: "Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie 

miał rozerwane szaty, włosy nie uczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, 

nieczysty! (....) Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem" 

(Kpł 13,45-46). 

Co gorsza, trędowaty był kimś rytualnie nieczystym, a zatem nie wolno nu było wejść do 

świątyni, będącej świętym miejscem zamieszkiwania Boga, by uczestniczyć w sprawowanej 

przez Izraela liturgii. 

Prawo nie mogło w żaden sposób pomóc trędowatemu; mogło jedynie ochronić 

wspólnotę przed rozprzestrzenianiem się choroby. 

 

Trędowaty ten, podchodząc do Jezusa, dopuszcza się śmiałego czynu. Nie tylko łamie 

nakazy Prawa, lecz naraża się także na to, że doświadczy znanej już sobie reakcji, czyli 

przerażenia i odrazy, jakie wzbudza widok trędowatego. 

Pada na kolana, co jest wyrazem zarówno prośby o pomoc, jak i oddania czci                    

(Ps 22,30; 95,6). Jego apel, jeśli zechcesz, pokazuje, że ma on całkowitą pewność co do 

mocy Jezusa. 

Co znaczące, nie prosi Jezusa, by go uzdrowił, lecz by go oczyścił. 

Jego najgłębszym pragnieniem jest możliwość ponownego uczestnictwa                             

w sprawowanym przez lud Boży kulcie. 

 

 [1, 41-42]  <A Jezus> zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do 

niego: "Chcę, bądź oczyszczony!". Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. 

 



Na widok tego nieszczęsnego człowieka Jezus jest zdjęty litością, które to określenie 

świadczy o Jego głębokiej emocjonalnej reakcji. 

Podczas gdy postronni obserwatorzy patrzą na to ze zdumieniem, Jezus wyciąga rękę i 

dotyka mężczyzny. Sam jednak nie zostaje zanieczyszczony trądem; zamiast tego, Jego 

dotyk i słowo natychmiast czynią owego człowieka oczyszczonym. 

Potęga Jezusowej czystości - Jego świętość - jest niezwyciężona. 

Ponieważ nie może być on skażony przez żadną nieczystość, jest w stanie oczyścić 

wszystkich, którzy z wiarą zbliżają się do Niego. 

 

[1, 43]  Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, 
 

Werset 43 możemy zinterpretować jako oznaczający, że Jezus surowo zganił                         

i odprawił (dosłownie "wyrzucił") nie tyle trędowatego, co złego ducha - prawdopodobnie 

tego, który był przyczyną choroby. 

Sformułowany przez Jezusa zakaz: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, wydaje się 

zaskakujący. 

Dlaczego nie chciał On, by uzdrowienie to zostało nagłośnione, skoro sam wędruje, 

rozgłaszając dobrą nowinę o królestwie? 

To pierwszy wyraźny przykład tego, co bibliści nazwali "sekretem mesjańskim" w 

Ewangelii Marka, polegającym na determinacji Jezusa, by Jego tożsamość i wielkie dzieła 

pozostawały podczas Jego publicznej działalności w ukryciu. 

 

 Tło biblijne:  Sekret mesjański 

  

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Ewangelii Marka jest pojawiający się w 

niej motyw "sekretu mesjańskiego". 

Choć Jezus dokonuje wielkich dzieł uzdrowienia i wyzwolenia, wielokrotnie nalega, by 

dzieł tych nie rozgłaszano (1,44; 5,43; 7,36; 8,26; 9,9) i zakazuje zarówno ludziom (8,30) 

jak i złym duchom (1,25.34; 3,12) ujawniania Jego prawdziwej tożsamości. Dlaczego? 

Klucz do tej zagadki można znaleźć dopiero po wyznaniu wiary przez Piotra (8,27-30: " 

Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: 

Za kogo uważają Mnie ludzie? Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni 

za jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty 

jesteś Mesjasz.  Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili."). 

Mesjańska tożsamość Jezusa jest tajemnicą głębszą, niż mógłby to teraz pojąć 

którykolwiek z Jego naśladowców i musi być ona odsłaniania stopniowo. 



Mesjasz z powszechnych wyobrażeń był politycznym i wojskowym przywódcą, który 

miał wyzwolić Izraela spod rzymskiej dominacji i zaprowadzić na świecie pokój i dobrobyt. 

Lecz Jezus przyszedł przynieść znacznie większe wyzwolenie - spod dominacji grzechu, 

Szatana i śmierci - a czymś nieodłącznym od Jego misji było oddanie przezeń życia na 

krzyżu. 

Dopóki ta tajemnica nie została ujawniona, istniało ryzyko, że sensacyjne doniesienia o 

Jego cudach wywołałyby błędny i zniekształcony entuzjazm mesjański. 

Choć z dzisiejszej perspektywy łatwo jest nam dyskredytować współczesnych Jezusa za 

ich światowe oczekiwania, Jego wyznawcy z XXI wieku są równie podatni na błędne 

interpretowanie Jego osoby w doczesny i powierzchowny sposób - na przykład w 

niektórych formach teologii wyzwolenia lub "ewangelii sukcesu". 

Każdy chrześcijanin sam musi stopniowo odkrywać sekret mesjański, w miarę jak 

uczy się od Jezusa o paradoksie krzyża.  

Gdy oczyszczają się nasze ograniczone, ludzkie koncepcje na temat tego, jakie powinno 

być królestwo Boże, zostajemy wprowadzeni w o wiele większą rzeczywistość: bo  

"ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało (...), jak wielkie rzeczy przygotował Bóg 

tym, którzy Go miłują" (zob. 1 Kor 2,9).  

 

[1, 44-45]  mówiąc mu: "Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się 

kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na 

świadectwo dla nich". Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać                                

i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz 

przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 
 

Jezus mówi oczyszczonemu już mężczyźnie, by pokazał się kapłanowi i złożył 

przepisaną za oczyszczenie z trądu ofiarę (zob. Kpł 14), pokazując tym swój szacunek dla 

Prawa Mojżesza (Mk 1,10; 10,3; zob. Mt 23,2-3). 

Ogłoszenie przez kapłana, że mężczyzna ten jest zdrowy, pozwoli mu na powrót do 

społeczeństwa i na ponowny udział w kulcie świątynnym. 

Zgodnie z przepisanym obrzędem należało wziąć dwa czyste ptaki, z których jeden miał 

być złożony w ofierze, drugi zaś, po zanurzeniu we krwi pierwszego, puszczony wolno (Kpł 

14,3-7). 

Gdyby człowiek ten posłuchał słów Jezusa, mógłby dostrzec w tym symboliczny obraz 

zapowiadający ofiarę, jaką złoży z siebie sam Jezus, dzięki czemu głębiej zrozumiałby, co 

On dla niego uczynił. 

Lecz na razie nie jest w stanie ukryć swego zachwytu. Ignorując Jezusowe napomnienie, 

zaczyna wiele opowiadać oraz rozgłaszać to, co zaszło. 



Marek używa tu chrześcijańskiej terminologii, oznaczającej dosłownie "wiele nauczać" i 

"rozgłaszać słowo", czyniąc bez wątpienia paralelę do radosnego, ewangelizującego 

głoszenia Ewangelii przez chrześcijan, którzy w chrzcie zostali przez Chrystusa 

oczyszczeni. 

W rezultacie Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta. 

Ironią losu jest, że Jezus sam doświadcza teraz sytuacji, w jakiej wcześniej znajdował się 

trędowaty: uzdrowiony mężczyzna może powrócić do ludzkiej społeczności, lecz Jezus 

musi pozostawać w miejscach pustynnych, by uniknąć nękania przez ludzi chcących 

skorzystać z Jego cudownych mocy. 

Uzdrowił człowieka z trądu, samemu płacąc za to cenę - dokładnie tak, jak później w 

Ewangelii przyjmie na siebie Barabaszowy status skazanego przestępcy, podczas gdy sam 

Barabasz zostanie puszczony wolno (15,15). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Mk 1,40-45) 
 

Choć trąd praktycznie zniknął z krajów rozwiniętych, to samotność i społeczna 

stygmatyzacja związane z rozmaitymi fizycznymi lub psychicznymi dolegliwościami - na 

przykład z AIDS lub chorobami umysłowymi - są równie powszechne co dawniej. 

Tak naprawdę, trąd jest tylko zewnętrznym znakiem wewnętrznej nieczystości, 

doświadczanej przez wszystkie upadłe istoty ludzkie. 

Fakt zanieczyszczenia grzechem często rodzi głęboki wewnętrzny wstyd, nawet jeśli 

dana osoba nie jest go świadoma - wstyd ten z kolei sprawia, że odczuwa się opór przed 

zwróceniem się do Boga. 

Lecz podobnie jak śmiałe zwrócenie się tego człowieka do Jezusa zostało obficie 

nagrodzone, tak jest i z modlitwą wszystkich, którzy zwracają się do Niego z wiarą              

w Jego uzdrowicielską moc, zwłaszcza poprzez sakrament pojednania. 

 

 Żadna ludzka nieczystość nie oburza, nie szokuje ani nie może skazić Jezusa. 

 

 Chętnie usuwa On ją mocą własnej świętości, przywracając nas do wspólnoty                

z innymi oraz czyniąc nas w pełni zdolnymi do wejścia w Bożą obecność. 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Jan Chryzostom   
 

Jako Pan go uzdrawia 

 
 „Gdy zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, 

padł przed Nim i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!»” (Mt 8, 1nn).  
 

Był rozumny i miał wielką wiarę ten, który przystąpił. Nie przerwał bowiem nauki, nie 

przecisnął się przez otaczającą rzeszę, ale zaczekał na stosowną chwilę, i gdy Jezus zstępował 

z góry, przystąpił do Niego, i to nie w zwyczajny sposób, ale z wielkim zapałem i na klęczkach 

prosił Go, jak to opowiada inny ewangelista (Mk 1, 40), ze szczególną wiarą i prawdziwym o 

Nim przekonaniem. 

 Nie powiedział bowiem: „Gdy poprosisz Boga” lub „Gdy się pomodlisz”, ale „Jeśli chcesz, 

możesz mnie oczyścić”. Nie powiedział też: „Panie, oczyść mnie”, ale Jemu wszystko oddaje, 

Jego robi panem swego uzdrowienia, czym świadczy, że On posiada wszelką moc. A cóż 

powiesz, jeśli zdanie trędowatego było fałszywe? Trzeba je było więc zganić, sprostować.  

Czy jednak to uczynił? Nie, ale owszem przeciwnie, pochwala i potwierdza to, co tenże 

powiedział. Jezus nie powiedział: „Bądź oczyszczony”, ale „Chcę, bądź oczyszczony”...  
 

Aby potwierdzić mniemanie całej rzeszy i trędowatego o swojej władzy dodał: „Chcę”.  
 

I nie tylko powiedział, a nie uczynił, ale zaraz nastąpił czyn. Jeśliby niedobrze powiedział, a 

słowa Jego byłyby bluźnierstwem, to nie nastąpiłby skutek. Tu zaś natura ustąpiła na rozkaz, i 

to z niesłychaną szybkością, bo szybciej aniżeli ewangelista to wyraził.  

Słowo bowiem „natychmiast” dłuższego wymaga czasu na wymówienie niż szybkość 

spełnionego cudu.  

 

 I nie tylko powiedział: „Chcę, bądź oczyszczony”, ale także wyciągnąwszy rękę, 

dotknął go.  
 

I nad tym trzeba się głęboko zastanowić. Dlaczego bowiem oczyszczając go wolą                       

i słowem, dotknął go jeszcze ręką? Mnie się zdaje, że nie z innej przyczyny, jak dlatego, by 

okazać, że On nie jest pod Prawem, ale nad Prawem i że dla czystego nic nie jest nieczyste... 

 

A więc Pan, aby okazać, że niejako sługa, ale jako Pan go uzdrawia, dotyka chorego. Ręka 

Jego nie tylko nie zaraziła się trądem, ale ciało trędowatego stało się czyste od tej ręki.  

 Przyszedł bowiem nie tylko po to, aby ciała uzdrawiać, ale również, by dusze 

przyprowadzić do wiary...  
 



Nauczając, że o duszę trzeba mieć przede wszystkim staranie, że trzeba ją oczyszczać             

i bać się jedynie grzechu, który jest trądem [duszy], a zaniechać zewnętrznych oczyszczeń – 

trąd nie przeszkadza, by człowiek był cnotliwy – On pierwszy dotyka trędowatego i nikt Mu 

tego nie bierze za złe. Sędziowie nie byli bowiem przekupieni, widzowie nie byli przejęci 

złością i dlatego nie czynili Mu wyrzutów, ale zdjęci podziwem dla cudu odeszli, 

uwielbiając Jego niepojętą moc tak w mowie, jak i w czynie. 

 

 

 św. Hieronim   
 

Uzdrowienie trędowatego 

 
 „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (Mt 8, 2nn). Ten, kto błaga wolę, nie wątpi o 

mocy. 

 „I wyciągnąwszy rękę, dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony»”. Gdy Pan 

wyciągnął rękę, trąd natychmiast ustąpił. Jednocześnie popatrz, jaka pokorna odpowiedź, i to 

bez chełpliwości. 

 Tamten powiedział: „Jeśli chcesz”, Pan odpowiedział: „Chcę”; tamten uprzedza: „Możesz 

mnie uzdrowić”, Pan dołącza się, mówiąc: „Bądź oczyszczony”.  

 

Nie należy jednak łączyć, jak to czyni wielu łacinników, i czytać: „Chcę, abyś był 

oczyszczony”, ale oddzielnie: najpierw rzekł: „Chcę”, a następnie rozkazał:                           

„Bądź oczyszczony”.  

 

 „I rzekł mu Jezus: Bacz, abyś nikomu nie mówił”.  

I zaprawdę, po co miał mówić, skoro samo ciało mówiło.  

 

 „Ale idź, ukaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą Mojżesz nakazał na świadectwo dla 

nich”. 

 Z powodu wielorakich przyczyn wysłał go do kapłana. Najpierw dla pokory, aby oddać 

cześć kapłanom. Prawo bowiem nakazywało, aby ci, którzy zostali oczyszczeni z trądu, złożyli 

dary kapłanom. Następnie, aby oni ujrzawszy, że trędowaty został uzdrowiony, uwierzyli 

Zbawcy albo nie uwierzyli: jeśliby uwierzyli, zostaliby zbawieni, jeśli zaś by nie uwierzyli, 

aby nie mieli usprawiedliwienia. I w końcu dlatego, aby – co Mu bardzo często zarzucano – 

nie zdawało się, że gwałci Prawo. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Mk 1, 40-45 : 
 

W odrażającej chorobie, jaką jest trąd, dostrzegano karę Bożą (Kpł 13,1nn.; Lb 12,1-15). 

Prawo ogłaszało chorego nieczystym i dlatego zobowiązywało go do życia w 

odosobnieniu, aby nie kalał osób i rzeczy, których dotykał (Lb 5,2; 12,14 nn.). 

Zniknięcie tej choroby uznawano za jedno z błogosławieństw z czasów nadejścia 

Mesjasza (por. Iz 35,4-10; Mt 11,5; Łk 7,22). 

 W gestach i słowach trędowatego, który prosi Jezusa o uzdrowienie, dostrzegamy 

jego modlitwę pełną wiary oraz entuzjazm po uzdrowieniu. 

 Natomiast w gestach i słowach uzdrawiającego Jezusa uwidacznia się Jego 

miłosierdzie i majestat. 

"Ów człowiek pada na ziemię - co jest oznaką pokory i wstydu - żeby każdy zawstydził 

się brudów swojego życia. Wstyd jednak nie może przeszkodzić w spowiedzi: trędowaty 

pokazał ranę i poprosił o ratunek. Jego spowiedź jest pełna pobożności i wiary.                  

"Jeżeli chcesz - mówi - możesz"; uznał więc, że możliwość uzdrowienia znajduje się w 

rękach Pana" (św. Beda, In Marci Evangelium) 

 

 

Biblia Nawarska - Pismo 

Święte Nowego Testamentu                                      

z komentarzem duchowym Wyd. 

Apostolicum, Ząbki 2020 



I czytanie :  (Kpł 13, 1–2.44–46) (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

Dalej powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się 

nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, 

to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. 

 Jest to człowiek trędowaty. Jest on nieczysty. Kapłan uzna go za nieczystego - jego 

choroba jest na głowie. Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane 

szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty!  

 Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. 

Jego mieszkanie będzie poza obozem. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 
 

  Rupert z Deutz [Tuitiensis] 

 

 

Trąd – czyli w sensie mistycznym herezja i apostazja 

 

 „Powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: «Człowiek, na którego ciele i skórze pojawi 

się inny kolor lub wrzód, albo coś jakoby jasnego, to jest choroba trądu, niech zostanie 

doprowadzony do kapłana Aarona lub do któregokolwiek z jego synów»”, itd.  
 

Przepis tego prawa jest jasny.  

 Ale dlaczego takie rzeczy mówi Pan do Mojżesza?  

 Czy on miał się w szczególny sposób troszczyć o trąd ciała ludzkiego i ścian 

domów?  

 Cóż bowiem poza grzechem jest dla niego nieczyste?  

 Czyż występując tu przeciw chorobie ciała czy też raczej przeciw wadom duszy?  

 

„Bóg sędzia mocny, dobył swego miecza, łuk swój napiął i przygotował go” (Ps 7, 

14).  

A więc to, co dotyczy ofiar ze zwierząt, to samo należy powiedzieć o prawie dotyczącym 

trędowatych. Jak bowiem już w innym miejscu powiedzieliśmy, popierając świadectwami 

prorockimi, Bóg zarządził je nie jakoby potrzebował jeść mięso byków lub pić krew 

kozłów, lecz ponieważ pożądali oni tego obyczaju egipskiego, nie mógł więc go zakazywać 

synom izraelskim.  



Tak więc urządzono, że prawdziwa ofiara, która cieszy Boga, jest przedstawiona jedynie 

przez cienie i figury [rzeczy przyszłych].  
 

Stąd też wynika jasno, że Bóg daje prawo do unikania trądu nie tylko dlatego, że 

brzydziliby się słabościami ciała, lecz aby zmysły jakiegokolwiek człowieka mądrego – 

zmysły mówię zewnętrzne, to jest wzrok lub dotyk – tej choroby naturalnie się lęka, by 

prawdziwe miłosierdzie lub miłość altruistyczną pouczyć o prawdziwym współczuciu i 

litości. I dlatego nadał prawo odrzucania i unikania trądu, który jest cieniem i figurą 

człowieka duchowego chorującego duchowo.  
 

Tak więc ponieważ jest rzeczą możliwą, a nawet często tak się dzieje, że w najczystszym 

domu, czyli w Kościele, rodzi się najbardziej brudny trąd, czyli herezja, dlatego też dano 

potem prawo, rozumiane na sposób mistyczny, o nie dopuszczaniu nieczystości.  
 

Dano zaś to prawo o odrzuceniu jej w kimkolwiek po rozpoznaniu prawdy, bo powinien 

zostać odkrytym zrodzony brud herezji lub apostazji.  
 

Mówi więc: „Człowiek, na którego ciele lub skórze pojawi się inny kolor”, itd.  
 

Najpierw więc odwołujemy się do nakazu apostoła, który mówi: „Omijaj heretyka po 

pierwszym i drugim upomnieniu, wiedząc, że jest przewrotny i grzeszy, i jest własnym 

sądem potępiony” (Tt 3, 10).  
 

Zaiste w tym świętym i sprawiedliwym prawie znajdujemy, że kiedy człowiek uznany 

przez kapłanów za trędowatego, natychmiast ma być potępiony i wedle jego osądu 

oddzielony a kiedy zachodzi konieczność, raz i dugi zamknięty, i siódmego dnia osądzony.  
 

Podobnie ma się rzecz w świętym Kościele, kiedy człowiek, gdy tylko odsunie się od 

wiary, ma zostać uznany za heretyka i powinien zostać upomniany raz i drugi raz 

pobożnymi upomnieniami.  
 

W końcu jednak ten, który trwa w uporze przeciw wierze i prawdzie, nie przez 

nieświadomość, lecz przez złośliwość, błądzi kłamstwem i fałszywymi słowami targuje się     

i wypowiada kłamstwa, i gdy nikt już nie wątpi, że jest on takim, jakim był Szymon Mag, 

który najpierw dołączył się do apostołów (Dz 8, 18nn), nie należy zwlekać z wyrokiem, 

lecz ten niegodziwy trąd musi zostać natychmiast oddzielony [od wiernych], aby inni nie 

zostali zatruci.  


