
10. lekce

Důkaz duchovní proměny

Určitě jsi rád, že se blížíš ke konci tohoto kursu. Vždycky zakou-
šíme radost, když ukončíme něco důležitého. Těšilo mě, že jsem tě
tímto kursem mohl vést. Na této cestě jsi se seznámil s mnohými částmi
Bible. Křesťanská zralost je předmětem, který je velmi blízký Božímu
srdci.

Společně jsme studovali obrazy křesťanské zralosti, pokrok ve
křesťanské zralosti a nakonec důkazy křesťanské zralosti. Tato po-
slední sekce nám poskytla měřítko, jak ohodnotit náš pokrok. Ti, kteří
dozrávají jako věřící, se začnou dívat a jednat jako Ježíš Kristus. Ve
svých životech začnou stále více a více prokazovat jeho charakter a
jeho skutky.

Možná jsi trochu zklamán, když vidíš cíl. Zdá se, že jeho dosažení
je tak náročné. Jsme lidské bytosti. Měřit sebe sama měřítkem toho,
čeho dosáhl ve svém životě na zemi Ježíš, se zdá obtížné. Hlavu
vzhůru! Bůh nám nejenom dává měřítka, ale pomáhá nám také dosáh-
nout cíle. Je to největší Boží potěšení, když vezme slabé lidi a prokáže
svoji moc tím, že je promění. To je velká naděje našeho povolání
v Ježíši Kristu.
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Síla ve slabosti
Boží sláva
Boží moc

Pochybnosti a odsuzování sebe sama
Pochybnosti o našich schopnostech
Pochybnosti způsobené satanovým obviňováním

Proměna skrze Ducha svatého

Plán lekce

Cíle lekce

Až dokončíš tuto lekci, měl bys být schopen:

• vysvětlit, jak lze v lidské slabosti vidět Boží slávu;
• popsat za pomoci konkrétních příkladů výsledky Boží proměňující

moci v člověku.

Studijní aktivity

1. Přečti si lekci v této učebnici.
2. Vypracuj cvičení v praktické části. Pokud je to nutné, podívej se

znovu do učebnice. Pravidelně kontroluj své odpovědi s těmi, které
jsou uvedeny v učebnici.

3. Proveď kontrolní test na konci této lekce a pečlivě zkontroluj své
odpovědi. Znovu si projdi ty body, ve kterých jsi udělal chybu.
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Praktická část

síLA VE SLABOSTI

Úkoll: Uveď zdroje síly a slabosti věřícího.

Lidé, kteří se zabývají studiem ptáku, říkají, že ptáci létají mnohem
výše na delší vzdálenosti než na kratší. Jsou pro to tři důvody: Za prvé,
tím, že letí výše, mají lepší rozhled a snadněji najdou svůj směr. Za
druhé, letí tak výše než ptáci, kteří by je mohli ulovit jako kořist. Za
třetí, řidší vzduch ve vyšších vrstvách atmosféry jim napomáhá k rych-
lejšímu letu. Všechna tato fakta jsou pro ptáky pomocí k tomu, aby
doletěli ke vzdáleným cílům.

Věřící se z toho může poučit. Kdyžje naplněn pochybnostmi, dívá
se na život z tak nízké perspektivy, že nevidí svoji cestu, a satan jej
pokouší. Jen když vystoupí výše, do čistého vzduchu Božího pohledu
najeho život, přijímá duchovní zrak a sílu k dosažení Božího cíle. Snad
jsi již někdy řekl: "Nevěřím, že někdy mohu dosáhnout duchovní
zralosti. Jsem tak slabý. Jak jen mohu být někdy podobný Ježíši?"
Přesně tento postoj může být startovní čarou pro správný směr. Když
se člověk ve svých vlastních schopnostech cítí silný, bude mít tendenci
na ně spoléhat. Věřící, který rozpoznává vlastní slabost, si lépe uvědo-
mí svoji potřebu vzhlížet k Bohu pro pomoc.

1 Vyjmenuj zdroje síly a slabosti věřícího.

Boží sláva

Úkol 2: Na základě lK 1,2ťr31 úkol, čím se má věřící chlubit.

Již jsme viděli, že člověk vzdálený od Boha se snaží ukázat svoji
nezávislost vzpourou a hříchem. Vyvyšuje lidskou moudrost a závisí
na lidské síle. To se opakuje v každé civilizaci. Bůh vyvolil Kristovu
oběť a víru jako prostředky k tomu, jak nás smířit se sebou samým. To
uráží myšlení světa.
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V 1K 1,21 Pavel nazývá poselství evangelia "bláznovskou" zvěstí.
Je to zvěst o závislosti na Bohu. Svět to odmítá. Pravda této zvěsti má
k naší studii důležitý vztah. Uvádíme zde významný oddíl Písma, který
o tomto předmětu pojednává. Přečti si jej pozorně:

Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho
moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho
urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahan-
bil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené
v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby
to, co jest, obrátil v nic - aby se tak žádný člověk nemohl vychlou-
bat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám
stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením,
jak je psáno: 'Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu' (doslovný překlad
anglického originálu: "Kdokoli se chce chlubit, musí se chlubit tím,
co udělal Pán") (1 K 1,26-31).

2 Podle 1K 1,26-31 je moudrostí věřícího
a) Kristus Ježíš. .
b) Bible".
c) jeho mentální růst.

3 Čím se má věřící podle 1K 1,26-31 chlubit?

Bůh touží po tom, aby jej člověk oslavil - ne aby byl člověk
nástrojem, který Bůh používá. Je to těžké, když nástroj je silný nebo
krásný. Mělo by to povzbudit většinu z nás, protože víme, že nemů-
žeme nic dělat sami ze sebe. Jsme tedy velkou příležitostí pro Boha,
aby skrze nás zjevil svoji slávu.

Život apoštola Pavla je př-íkladem zjevení Boží slávy skrze lidskou
slabost. Ačkoli byl Pavel hodně vzdělán, měl mnoho lidských slabostí,
které jej tížily. Jednou z nich byl bolestný "osten v těle". Pavel žádal
Boha, aby tento osten odstranil (2 K 12,7-8). Bůh mu však řekl: "Stačí,
když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla" (2K 12,9).
Apoštol dále napsal:

A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula
moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pro-
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následování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem
silný (2K 12,9-10).
Bůh nás utvořil tak, abychom ho mohli oslavovat. Snažme se

oslavovat Pána vším, co děláme a říkáme.

Boží moc

Úkol3: Na základě verše Ez 2,2 vysvětli, co umožnilo Ezechielovi, aby
se před Bohem postavil na nohy.

Jiným příkladem zjevení Boží moci skrze lidskou slabost je staro-
zákonní prorok Ezechiel. Když ho Bůh povolal, byl to třicetiletý kněz.
Jeho národ byl po ražen a postupně ničen. Kněžství, smysl jeho života,
bylo téměř bezcenné - pracoval jako zajatec na farmě. V prvních dvou
kapitolách Ezechiele čteme o tom, jak ho Bůh za těchto okolností
povolal. Stalo se to uprostřed strašné bouře (Ez 1,4). Ta bouře musela
reprezentovat zmatek, který Ezechiel ve svém životě prožíval. Bůh
skrze ni zjevil svoji moc. Přečtěme si vyprávění samotného Ezechiele
(Ez 2,1-3):

Když jsem to spatřil, padl
jsem na tvář a slyšel jsem hlas
mluvícího. Řekl mi, ,Lidský sy-
nu, postav se na nohy; budu
s tebou mluvit.' Jakmile ke mně
promluvil, vstoupil do mě duch
a postavil mě na nohy. I slyšel
jsem ho k sobě mluvit. Řekl mi,
,Lidský synu, posílám tě k izra-
elským synům'.
Oslovení lidský synu, které Bůh pro Ezechiele použil, je velmi

zajímavé. Je to silné slovo, které přitahuje pozornost k Ezechielovu
lidství. Toto oslovení se v knize Ezechiel vyskytuje velmi často. Bůh
neustále Ezechielovi připomíná, že chce pracovat skrze jeho lidství.
Jméno Ezechiel znamená "ten, koho Hospodin posílí" nebo "ten,
jehož charakter je osobním důkazem Božího posílení'. Dnes bychom
takovou osobu popsali rčením, "Kdyby ten člověk udělal někdy něco
dobrého, lidé budou vědět, že je to od Boha!" Ezechiel je pro nás
dobrým příkladem, jak svým jménem, tak svými skutky.
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4 čti Ez 2,2 a odpověz na následující otázku: Jak byl Ezechiel schopen
povstat před Bohem na vlastní nohy?
a) Ezechiel vstal ze své vlastní moci.
b) Ezechiel povstal jako odpověď na Boží příkaz.
c) Boží Duch vstoupil do Ezechiele a postavil ho na nohy.

Ezechielova osobnost byla proměněna Boží mocí. Díky této pro-
měňující moci mohl dříve slabý a zmatený Ezechiel potvrdit: "Vykonal
jsem, co mi bylo přikázáno" (Ez 12,7). Svojí dlouhou a plodnou
službou oslavil Boha.

POCHYBNOSTI A ODSUZOVÁNÍ SEBE SAMA

Mnozí lidé, které Bůh povolal k tomu, aby mu sloužili, cítí, že
nejsou schopni to dělat. Takový pocit sám o sobě není špatný. Někdy
však je zdrojem tohoto pocitu nedostatek víry v Boha, který nás stvořil.
Ten pak vede slabého křesťana k tomu, aby odsuzoval sám sebe (tj.
prohlašovalo sobě, že je vinen). Bůh zná naše slabosti. Když si nás
Bůh vyvolí, dá nám sílu a moc k uskutečňování jeho povolání. Když
dovolíme, aby nás pochybnosti a odsuzování sebe sama zadržely od
naplnění Božího záměru, chybí nám víra v Boha.

Pochybnosti o našich schopnostech

Úkol 4: Vyjmenuj čtyři věci, které měl vykonávat Timoteus, aby všichni
mohli vidět jeho pokrok.

V Ex 3 čteme, jak Bůh povolal Mojžíše, aby mu sloužil. Mojžíš
pochyboval o tom, že byl schopen Bohu sloužit. Když k němu Bůh
zázračným způsobem z hořícího keře mluvil, Mojžíš odpověděl: "Tu
jsem" (v. 4). Bůh mu řekl, že ho posílá k egyptskému faraonovi, aby
mohl vyvést Boží lid ze země. Ale Mojžíš Bohu namítal: "Kdo jsem já,
abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?" (V. 11). Bůh
odpověděl: "Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě
poslal" (v. 12). Pak Mojžíš vychrlil sérii výmluv: "Co 'jim řeknu?"
(v. 13). "Nikoli, Izraelité mi neuvěří" (Ex 4,1). A nakonec: "Ne, Pane,
neposílej mě. Nejsem člověk výmluvný; nebyl jsem dříve, nejsem ani
nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neo-
bratný jazyk" (v. 10). Hospodin mu však řekl: "Kdo dal člověku ústa?
Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali
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ne já, Hospodin? Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co
máš mluvit!" (V. 11-12). Ale Mojžíš namítk-.Ne, Pane, prosím, pošli
někoho jiného" (v. 13). V tomto okamžiku vzplanul Hospodin proti
Mojžíšovi hněvem.

Je zajímavé, když si v tomto příběhu o Mojžíšovi všímáme Boží
trpělivosti. Bůh rozuměl jeho pochybnostem a byl ochoten se zabývat
každým jeho problémem. Když-však Mojžíš ve svém sporu s Bohem
pokračoval, problémem se stal nedostatek víry. Nakonec Mojžíš do
Egypta šel a jeho jistota rostla každým dnem, protože mu Bůh pomá-
hal. Mojžíš se stal velkým Božím vůdcem.

Možná sis jako věřící během tohoto kursu začal uvědomovat svůj
smysl. Na tvém životě leží významné Boží povolání. Dosažení cíle
křesťanské zralosti se zdá být obtížné. Tak, jak rosteš v Bohu, si
uvědomuješ, že budeš mít stále více povinností. O svých schopnostech
můžeš pochybovat dokonce tak jako Mojžíš, ale když tě Bůh povolává,
zaslibuje ti pomoc. Bůh utvořil každou část našich bytostí. Zná nás
lépe než my známe sami sebe. Naši vlastni neschopnost musíme pie-
konat tím, že budeme uplatňovat svoji víru v Boha. Bůh je Bohem moci
ajeho slávaje ukázána tehdy, když použije slabé lidi k tomu, aby dělali
velké skutky.

,I

5 Čti 1Tm 4,11-16. Ve verši 12 Pavel radí, aby Timoteem nikdo
nepohrdal, protože je
a) nepříliš hezký.
b) mladý.
c) slabý.

6 Pavel v lTm 4,13-15 radil Timoteovi, aby uplatňoval čtyři věci, aby
jeho pokrok byl ve všem patrný. Uveď seznam těchto čtyřech věcí
v pořadí, v jakém jsou zmíněny.

a) .

b) .

c) .

d) .
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Pochybnosti způsobené satanovým obviňováním

Úkol 5: Uved' hlavní zdroj pochybností a způsob, jak je můžeš překonat.

Mnohokrát v nás satan působí pochybnosti o sobě samých. Satan,
jak jsme již viděli, je náš protivník. Snaží se nás uvádět do zmatku.
Obviňuje nás a poukazuje na naše slabosti. Někteří křesťané jsou
satanovými útoky odrazeni. Věří lžím. To, co jim satan namlouvá,
potvrzuje jejich vlastní pocity o sobě samých, a tak sami sebe odsuzují.

Po 70 letech strávených v zajetí Bůh umožnil svému lidu, aby se
vrátil zpět domů, do Jeruzaléma. Jako duchovní" vedoucí.byl vybrán
veleknězJ óš ua (nezaměň tohoto Jóšuu s J ozuem, který poprvé přivedl
izraelský lid do zaslíbené země). Když se Boží lidé dostali zpět do
Jeruzaléma, okamžitě začali znovu stavět chrám. To byla dobrá zprá-
va! Brzy však byli odrazeni znovu. Objevili se protivníci a lidé začali
reptat. Poté, co byly položeny základy, lidé vzdali práci na 16 let!
Nakonec Bůh povolal proroka Agea a Zacharjáše, aby uvedli lid znovu
do díla. Bůh ve zvláštní vizi řekl Zacharjášovi, co je jedním z největších

" problémů.

7 čti Za 3. Kdo byl připraven vznést obvinění proti Jóšuovi? '

8 čti znovu Za 3,3. Proč mohl satan Jóšuu obviňovat?

Špinavý oděv, který Zacharjáš viděl na Jóšuovi, asi představoval
chyby, které Jóšuaa lid udělali. Přesto však Hospodinův posel odpo-
věděl na satanova obvinění takto: "Hospodin ti dává důtku, satane,
důtku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek
vyrvaný z ohně?" (Doslovný překlad anglického originálu: "Tento"
muž je jako oharek vyrvaný z ohně.") (Za 3,2). Ve verších 4-5 je
řečeno, Že lidé svlékli z Jóšuy špinavý šat a oblékli mu čistý. Na hlavu
mu vložili čistý turban, který byl symbolem Boží autority. Verše 6-7
vypovídají o J6šuově novém vztahu k Bohu. V posledních verších této"
kapitoly se dočteme o tom, jak Bůh'tento vztah požehnal.
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Písmo nám ukazuje, jak satan využívá naše slabosti a soustřeďuje
na ně naši pozornost. To má za následek, že o sobě pochybujeme a
jsme odrazováni. Mnohokrát to věřící jednoduše vzdají. Všimni si
však, že Bůh sňal z J6šuy špinavý šat a oblékl mu nový. Bůh se postará
o tvé slabosti a pochybnosti, když přestaneš naslouchat satanovu obvi-
ňováni.

To, co satan svým obviňováním v lidech působí, se nazývá odsu-
zováni. Odsuzováni znamená "prohlásit někoho za neschopného nebo
nehodného" nebo "odsoudit někoho a prohlásit jej vinným". V Ř 8,1
je jasně řečeno: "Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou
v Kristu Ježíši". Jan říká: "Kdo v něho (tj. Syna Božího) věří, není
souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jedno-
rozeného Syna Božího" (J 3,18). Satan se nás snaží odsoudit a sou-
středit na naše slabosti. Zabraňuje nám tak v dosažení našeho vítěz-
ství. Bůh promění naše osobnosti svojí Boží mocí, ale jen tehdy, jestliže
mu dovolíme, aby to udělal.

J eden z obrazů, které Bible používá k objasnění Božího konečného
vítězství nad satanem, je popsán ve Zj 12,10-11: '

Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda je ho
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před
Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev
Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak,
aby se zalekli smrti.

9 Ve výše uvedených verších Zj 12,10-11 označ tužkou tři věci (1), (2),
(3), které přinesly věřícímu vítězství nad satanem. Tyto tři vlastnosti
jsou dnes pro nás také dostupné. Pamatuj na tuto pravdu z Písma:
"Ten, který je ve vás, je větší" (doslovný překlad anglického originálu:
"mocnější") "než ten, který je ve světě" (ll 4,4).

PROMĚNA SKRZE DUCHA SVATÉHO
Úkol 6: Vysvětli, jak je ve Sk 17,6 popsána duchovní proměna věřících.

Bible je pro nás velkým povzbuzením. Většina lidí, které si Bůh ke
svému dílu vyvolil, byla jako my. Byli mezi nimi Mojžíš, Jozue, Eze-
chiel, Pavel, Timoteus a. mnozí jiní. Byli také jenom lidé a měli
normální slabosti, ale Boží Duch do nich vstoupil a proměnil je. Ve
knize Skutků se o takové proměně vypráví. Učedníci byli po Ježíšově
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ukřižování odrazeni a rozprchli se. Dokonce ani Ježíšovo vzkříšení
jejich problém nevyřešilo. Ale když na ně sestoupil Duch svatý, jak
Ježíš zaslíbil, věci se změnily. Učedníci pracovali a svědčili s velkou
mocí. ,

. 10 čti J 14,26. Ježíš svým učedníkům řekl, že jim Otec pošle Ducha
svatého. Jak Ježíš Ducha svatého nazval?
a) Přímluvce.
b) Uzdravovatel.
c) Moc.

Ve Sk 1,8 Ježíš svým učedníkům řekl: "Ale dostanete sílu Ducha
svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky a Jeruzalémě a
v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." Kniha Skutků
nám vypráví příběhy o lidech, kteří byli proměněni. Učedníci byli
prostí lidé. Neměli žádný speciální výcvik.Bylito lidé se svýmivlastní-
mi konkrétními slabostmi. Pod mocí Ducha svatého však "převrátili
svět vzhůru nohama". Byli silní, i když trpěli a stáli tváří v tvář smrti.

11 "Ti,kteří pobouřili celý svět, přišli i k nám " (doslovný překlad
anglického originálu: "ti, kteří obrátili svět vzhůru nohama, k nám
přišli také") (Sk 17,6). Tato věta byla pronesena o věřících, kterým
pomáhal Duch svatý. Jak byli věřící, kterých se tento citát týkal,

\ .duchovně proměněni?

Máme stejnou příležitost k tomu, abychom přinášeli svědectví
o Ježíši Kristu v moci Ducha svatého. Známe cíl našeho křesťanského
života, ale jsme příliš slabí na to, abychom jej dosáhli ve své vlastní
síle. Když jsme slabí,:Bůh se v nás může stát silným. Jeho Duch nás
může postavit na nohy. Jeho Duch nás může uschopnit k tomu,
abychom plnili úkol, ke kterému nás posílá. Jeho Duch do nás vkládá
přirozenost Boží: Tato přirozenost nás pobízí, abychom dorůstali
k našemu cíli, abychom se stali podobnými Kristu. Tímto cílem je
skutečná křesťanská zralost.
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Kontrolní test

STRUČNÁ ODPOVĚĎ. Doplň správnou odpověď na uvedenou
otázku.

1 Co je výhodou toho, když na své životy pohlížíme tak, jak na ně
pohlíží Bůh?

DOBŘE - ŠPATNĚ. Před každý pravdivý výrok napiš D, před
nepravdivý Š. Pokud je výrok nepravdivý, změň ho tak, aby byl pravdi-
vý.

· .. 2 Věřící se může chlubit tím, co udělal Pán.

Věřící se může chlubit tím, .

· .. 3 Mojžíš namítal Bohu, že je špatný řečník.

Mojžíš namítal Bohu, že .

· .. 4 Odsouzení znamená prohlásit někoho za schopného a cenného.
Jeto odsouzení někoho nevinného.

Odsouzení znamená prohlásit někoho za a .

Je to odsouzení někoho .

PŘIŘAZOVÁNÍ. Je zde uvedeno několik názorných příkladů zá-
kladních pojmů z této lekce. Připoj každý názorný příklad (5-9)
k pojmu, ke kterému se nejvíce hodí (a-e) tak, že napíšeš správné číslo
-do mezery před příslušným pojmem.

5 Apoštol Pavel měl sice slabosti, včetně bolestivého "ostnu v těle",
o jehož odstranění Boha žádal, ale byl mocným Božím služebníkem.

6 Bůh velmi často nazval Ezechiele "lidským synem".
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7 Ačkoli Bůh trpělivě naslouchal Mojžíšovým výmluvám, .vzplanul
hněvem, když se Mojžíš jeho plánu neustále vzpíral.

8 Timoteus byl mladý muž a Bůh radil lidem, aby jím pro jeho mládí
nepohrdali. •

9 Satan byl připraven obviňovat Jóšuu (velekněze v období obnovy
Izraele), když se Jóšua před Hospodinovým poslem ukázal ve špina-
vých šatech.

· .. a) Bůh rozumí našim slabostem, ale očekává, že budeme konat
jeho vůli ve víře v jeho pomoc.

· .. b) Bůh nám chce připomenout naši lidskost, abychom mohli být
závislí na jeho moci .

... c) Satan se snaží přivést věřícího k odsouzení za jeho neúspěch.

· .. d) Krátká doba duchovní zkušenosti věřícího by mu neměla zabrá-
nit v tom, aby byl příkladem pro ostatní věřící.

· .. e) Boží moc je nejsilnější, když je věřící slabý.

VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ. Zakroužkuj písmeno před správnou odpo-
vědí Ge jen jedna).

10 Satan stojí před Bohem a snaží se pracovat proti bratřím jako
a) donašeč. -
b) žalobce.
c) had obecně.
d) falešný prorok.

Dbej na to, abys dokončil svoji studentskou zprávu pro sekci III a
vrať list s odpověďmi svému instruktoru lel.
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Odpovědi na studijní otázky

1 Bůh je zdrojem síly a lidské bytosti jsou zdrojem slabosti.

7 Satan.

2 a) Kristus Ježíš.

8 J6šua byl oblečen do špinavého šatu.

3 Tím, co Pán udělal.

91) Krev Beránkova.
2) Slovo svého svědectví.
3) Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.

4 c) Boží Duch vstoupil do Ezechiele a postavil ho na nohy.

10 Přímluvce (doslovný překlad anglického originálu: pomocník).

5 b) mladý.

II Tito věřící byli duchovně proměněni skrze Ducha svatého.

6 a) Předčítání Písma.
b) Kázání.
c) Vyučování.
d) Nezanedbávat svůj duchovní dar.


