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Wydanie pierwsze

“Większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca,
niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”
Łk 15,7

WPROWADZENIE
Sakrament pokuty, jak każdy sakrament przeżywany w duchu wiary, jest okazją do doświadczenia
spotkania człowieka z Chrystusem. Spotkanie z Chrystusem w sakramencie pokuty jest jednak
szczególnie trudne, bo dokonuje się ono w klimacie prawdy o ludzkiej słabości i grzechu, ale niesie
też ze sobą radość ze świadomości dostąpienia przebaczenia i pojednania, z uzyskania kolejnej
szansy na lepsze wykorzystanie swojego życia.
Doświadczenie spotkania z Chrystusem przebaczającym w sakramencie pokuty wymaga przebycia
pewnej drogi, której etapy wyznaczają tzw. warunki dobrej spowiedzi. Są to wyznaczniki drogi, którą
musi przejść każdy, kto rzeczywiście chce doświadczyć spotkania z przebaczającym Bogiem.
Pierwszym warunkiem, a więc pierwszym etapem na tej drodze, jest rachunek sumienia. Kojarzy on
się najczęściej z „przypomnieniem popełnionych grzechów”. To prawda, ale prawdziwy sens tego
etapu wymaga, by spojrzeć na niego nieco głębiej. Aby zrobić dobry rachunek sumienia trzeba
stanąć w prawdzie o sobie. Najpierw w prawdzie o swoich słabościach. Trzeba uświadomić sobie to,
co mi się nie udało, co nie wyszło, w czym zawiniłem, w czym zgrzeszyłem. Trzeba umieć nazwać to
po imieniu i przyznać się do tego przed samym sobą. Jest to trudne, ale konieczne – tylko ten bowiem
może coś w swoim życiu zmienić na lepsze, kto widzi możliwość takiej przemiany, kto dostrzega w
sobie jakieś braki, które można zmienić, poprawić. Ktoś, kto nie dostrzega w sobie żadnych braków,
nie jest w stanie zmienić w sobie niczego.
Jeśli jednak rachunek sumienia ma być okazją do stanięcia w prawdzie o sobie, to powinien też
pomóc zobaczyć to, co się udało, co było sukcesem, zwycięstwem. Prawda o człowieku nie jest
bowiem nigdy jednokolorowa – nikt nie posiada samych tylko wad, ani samych tylko zalet. Stanąć w
prawdzie o sobie, to znaczy zobaczyć jedno i drugie.
Potrzeba stanięcia w prawdzie nabiera szczególnego znaczenia, gdy uświadomimy sobie, że
prawdziwym celem chrześcijaństwa nie jest unikanie grzechów. Jest ono konieczne, ale nie jest
celem samym w sobie. Prawdziwym celem chrześcijaństwa jest dążenie do świętości! To jest cel,
który zakłada wewnętrzny rozwój, wzrastanie, ciągłe dążenie do doskonałości. Aby ten cel osiągnąć,
trzeba oczywiście unikać upadków, grzechów, bo one w tym dążeniu przeszkadzają, ale trzeba
także, a może przede wszystkim, dążyć do rozwoju. Stanięcie w prawdzie o sobie pozwala zobaczyć
swoje mocne i słabe strony, pozwala zobaczyć to, co sprzyja rozwojowi, co pomaga w dążeniu do
świętości, aby swoje zalety wciąż rozwijać, ale też pozwala zobaczyć to, co słabe, co przeszkadza,
aby na nowo podjąć trud przemiany.
Czyniąc rachunek sumienia warto też, szczególnie w odniesieniu do grzechów i słabości, sięgnąć
głębiej, sięgnąć do korzeni zła. Każdy grzech jest bowiem „efektem końcowym” pewnych ludzkich
zachowań, a także okoliczności i sytuacji. Dlatego najskuteczniejsza metoda walki z grzechem
polega na usunięciu jego przyczyn, jego korzeni. Czyniąc rachunek sumienia trzeba się więc nie
tylko pytać „w czym zawiniłem, czym zgrzeszyłem”, ale też o to, co było źródłem, powodem mojego
upadku.
Dobry rachunek sumienia powinien być stanięciem przed Bogiem w prawdzie o sobie, powinien być
bardzo osobistym spotkaniem z Bogiem, a więc, tak naprawdę, powinien być modlitwą. Takiej
modlitwy trzeba się uczyć. Ufam, że pomocą w nauce takiej modlitwy stanie się proponowany
rachunek sumienia, który przygotowany został w czasie IX Rekolekcji Ewangelizacyjnych, jakie
odbywały się w bazylice św. Jadwigi w Trzebnicy w dniach 23-26 września 2012 r.
Ks. Jerzy Olszówka SDS

Oto jestem JA – twój Bóg.
Czy wierzysz we Mnie?
Czy oczami duszy widzisz Mnie?
Jestem tu, by Cię zbawić.
Czyż możesz to pojąć?
Ja JESTEM.
A ty?
O czym myślisz, dokąd wciąż pędzisz, czym się karmisz na co dzień?
Czym się karmisz? Jakim słowem karmisz swoje uszy? A jakim słowem karmisz świat wokół
siebie? Jakimi obrazami karmisz swoje oczy? Jakimi czynami karmisz swoje dłonie?

Małgosiu, uśmiechnij się. Ireno, zatrzymaj się wreszcie. Olu, wycisz się. Kasiu, spójrz na Mnie i
otrzyj łzy. Agnieszko, zrozum - naprawdę nie jesteś sama. Sylwio, Sebastianie, Jadwigo, Jakubie,
Ewo … posłuchajcie! Co mówiłem na kartach Pisma Św. do narodów, mówię dziś do ciebie:
„Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? Jakże cię mogę równać z Admą
i uczynić podobnym do Seboim ? Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności.
(9) Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem
Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja - Święty, i nie przychodzę, żeby
zatracać.” (Oz 11, 8-9).
„Miłości pragnę, nie krwawej oﬁary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.” (Oz 6, 6)
Kimkolwiek jesteś, jakiekolwiek jest twoje imię, wiedz, że kochałem cię, zanim się urodziłeś.
Co mówiłem do proroka Jeremiasza, mówię dziś do ciebie:
„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem
cię,…” (Jr 1, 5)
Powołałem cię do świętości, a grzech przyszedł przez zawiść diabła.
Wiem, jak bardzo trudno jest ci tak zwyczajnie przyznać się do słabości, do małości i grzechu.
Jak trudno uklęknąć, ukorzyć się i przeprosić. Ale z grzechem jest jak z niestrawnym posiłkiem.
Nawet, gdy wygląda apetycznie i zjesz go ze smakiem, może się okazać, że ci zaszkodzi i bez
lekarza się nie obejdzie. Grzech jest tym dla duszy, czym muchomor dla ciała. Jest
śmiercionośny!
Chcę być dziś dla ciebie jak matka, która tuli i karmi i jak lekarz, który opatruje rany i leczy.
Co mówiłem przez proroka Ozeasza, powtarzam teraz do ciebie:
„Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i
nakarmiłem go.” (Oz 11, 4)
Zobaczmy zatem, czym się karmisz?

SŁOWO
Słowa, słówka i półsłówka …
Słowa pisane, słowa wypowiedziane, słowa usłyszane ...
Dużo ich w naszym życiu.
Są jak pokarm, którym karmisz swoją duszę.
To co przyjmujesz, to potem oddajesz.
A dla ciebie czym jest słowo?
Jaką ma dla ciebie wartość?
Jakie czytasz książki, gazety, strony internetowe?
A kiedy ostatnio miałeś w rękach Biblię?
Czy wiesz, że JA jestem Słowem, które stało się ciałem?
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to nie jest obojętne, jakich słów używasz?
Wiedz, że słowem możesz śmiertelnie zranić drugiego człowieka lub sprawić,
że jego serce będzie długo krwawiło. Sam tego doświadczyłeś. Prawda?
Są słowa, których nie można nigdy wypowiedzieć, nawet jeśli są prawdą !
Ile razy plotkowałeś, obmawiałeś bliźnich, pomniejszałeś słowem ich wartość,
doprowadzałeś do kłótni i sporów, które nie kończyły się pojednaniem? Ile razy
powiedziałeś komuś, że jest głupi, tępy, beznadziejny? Czyż nie stworzyłem was
na Swoje podobieństwo? Ja mieszkam w każdym z was i chcę tam mieszkać…
Jakże możesz mówić do Mnie w drugim człowieku: „jesteś głupi, jesteś zerem, nic
z ciebie nie będzie, ty debilu, nienawidzę cię, nigdy nie chcę cię już oglądać, nigdy
ci nie wybaczę”

Ile słów, obietnic, deklaracji rzucasz na wiatr? Ile niedotrzymanych przyrzeczeń?
Ile kłamstw? Czy masz jeszcze kontrolę nad tym, kiedy kłamiesz, a kiedy mówisz
prawdę? Ile słów, nad którymi zupełnie nie masz kontroli? Ile wyśpiewanych
piosenek, które przepełnione są wulgaryzmami? Ile tzw. świńskich dowcipów,
nieprzyzwoitych historyjek, dwuznacznych rozmów z kolegami i koleżankami ? Ile
słów obraźliwych, gorszących, bezwstydnych? Ile przeklinania, nawet głośnego,
na ulicy, przy innych?
A ile słów rzucasz po to, by zranić? To nie jest ani przekleństwo, ani wulgaryzm,
ale wypowiadasz je po to, by kogoś zabolało.
Ile razy doszukując się w kimś tylko samego zła, z okrucieństwem kata,
zasłaniając się tym, że przecież trzeba mówić prawdę, z premedytacją wytykasz
wszystkie błędy, nigdy nie pochwalisz, za każdym razem tylko oskarżasz?
Gdybyś mógł położyć swoje słowa na wadze, która szala by przeważyła - dobrych
czy złych słów?
A czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Ja umieram w tobie, kiedy ty w pełni
świadomy tego, że czynisz źle i z pełną wolnością, z premedytacją i z nienawiścią
kogoś przeklinasz, kiedy rzucasz mu nienawistne słowa? Choć tego nie chcę, Ja
muszę wtedy opuścić twoje serce, bo ciężar twojego grzechu, jego wielkość nie
pozwalają Mi już znaleźć miejsca w tobie… muszę wtedy odejść… Ty nazywasz to
grzechem śmiertelnym, bo kiedy Mnie wyrzucasz z serca, wyrzucasz Życie,
niszczysz je.
A czym się karmisz moje kochane dziecko? Jakimi słowami?
Gdybyś miał uczynić bilans, gdybyś zrobił sobie takie małe zestawienie z jednego
tylko dnia… ile minut poświeciłeś na to, by swoje uszy, serce nakarmić Słowem
Moim, Słowem Bożym, słowem dobrym, słowem, które daje życie, które buduje i
leczy? Ile czasu poświęciłeś na lekturę Pisma Świętego, ile przeczytałeś
budujących wiarę artykułów albo książek? Ile odbyłeś budujących i dobrych
rozmów, takich, po których chce się żyć, po których zapala się serce do jakiegoś
dobra?
A ile minut lub godzin poświęciłeś na to, by karmić swoje serce słowami złymi,
wulgarnymi, chamskimi, takimi, których nie powtórzysz swoim rodzicom, bo
wstyd. Ile godzin spędzasz przed komputerem, telewizją zatapiając się w świecie
iluzji, która nie jest prawdą, która nie istnieje naprawdę? Ja dałem ci czas, czas
twojego życia. Ile go tracisz na karmienie się kłamstwem, na słuchanie rozmów
pełnych strumieni przekleństw, wulgaryzmów wyciekających z ust ludzi?
Ile czasu poświęcasz na karmienie swoich uszu dobrym słowem, a ile czasu
tracisz na karmienie się słowem złym?
Ja mam słowa życia wiecznego.
Czy rozpoznajesz Mój głos?

OBRAZY

Oczy są zwierciadłem duszy. Można z nich wiele odczytać.

Ale to działa w dwie strony. To co dociera do twoich oczu, nasyca twoje wnętrze.
Jakimi to obrazami karmisz swoje oczy?
Jak często podziwiasz piękny świat, który z miłości dla ciebie stworzyłem i w
którym jestem obecny?
„A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.” (Rdz 1, 31)
Moje dziecko… ja widzę dobro w każdym swoim dziele, bo ono jest dobre. Co ty
widzisz, kiedy patrzysz na swoje dzieła? Dobro? A czy swoimi oczami szukasz
dobra i piękna? Czym karmisz swoje oczy?
Ile czasu tracisz na to, by przez bramę twoich oczu do serca dostawały się obrazy
złe, które cię zatruwają? Ile godzin patrzysz w ekran monitora na niezliczone ilości
gier, ﬁlmów, których treści, estetyka nie mają ze Mną nic wspólnego? Czy wiesz,
że Ja jestem ukryty za każdym dobrem i pięknem, za harmonią i ładem? A ty, czym
karmisz swoje oczy? Erotyka? Pornograﬁa? Brzydota? Agresja? Nienawiść?
Przemoc? Czym karmisz swoje oczy? Obrazami ludzkiej słabości, kiedy gapisz
się na sceny z życia innych, przedstawiające ludzką biedę, poniżenie? Czy
chciałbyś, żeby twoje życie było pod nieustannym obstrzałem wzroku innych
osób? Czy chciałbyś, żeby inni byli świadkami twoich upadków, twoich
upokorzeń? Zatem, czy ty potraﬁsz zamknąć oczy, kiedy inny, kiedy twój brat,
siostra być może sam siebie poniża, czy może gapisz się, tak jak było pod Moim
krzyżem, kiedy tłum ludzi stał i patrzył na Moje poniżenie? Potraﬁsz być wrażliwy,
taktowny, skromny?
Moje dziecko… czym karmisz swoje oczy?
Ile razy fascynują cię obrazy mroczne, ile razy nazywasz pięknem to, co jest tak
naprawdę obrzydliwe? Ile czasu tracisz na oglądanie telewizji. Nawet jeżeli nie
przedstawia ona zła to przecież sam zobacz, ile dobra mógłbyś uczynić na tym
głodnym dobra świecie, gdyby twoje oczy nie były przykute do ﬁkcji wirtualnego
świata.

A czy potraﬁsz zachwycać się pięknem? Pięknem, które jest czasem bardzo blisko
ciebie? Czy widzisz, czy dostrzegasz dobro uczynione przez twoich rodziców,
znajomych, przyjaciół, by im za to podziękować? Czy dostrzegasz to, że Ja ciebie
kocham, że obdarzam cię łaskami w każdej sekundzie twojego życia, bo beze
mnie nic byś nie potraﬁł? Czy widzisz to? Jesteś Mi wdzięczny za to dobro?
A zastanawiałeś się drogie dziecko nad tym, co inni widzą, kiedy patrzą na ciebie,
na twoje czyny? Czy zobaczą dobro i piękno twoich uczynków, czy mogą się
zgorszyć, widząc jak ty lekceważysz przykazania, jak jesteś agresywny w słowach
w czynach, jak jesteś niedbały i leniwy, jak krzywdzisz, dokuczasz innym, jak
ranisz obojętnością, bezdusznym milczeniem? Co tak naprawdę widzą inni,
patrząc na twoje czyny?
Jaki świat zobaczą ci, którzy wchodzą w twoje życie? Czy zobaczą świat
uporządkowany, w którym ty żyjesz w harmonii ze mną i z ludźmi, czy zobaczą
bałagan? Bałagan ﬁzyczny w twoim pokoju, w twoim miejscu pracy, bałagan
duchowy w relacji z innymi, bo brak jest życzliwości, uprzejmości, przebaczenia,
bo jesteś pyszny, bo na innych warczysz. Nie przykładasz się do swoich
obowiązków, lekceważysz, a które masz jako np. czyjeś dziecko, czyjaś mama,
tata, które masz jako uczeń, jako pracownik albo może jako pracodawca. Co
zobaczą inni, patrząc na owoce twojego życia?

JESTEM NIEWIDZIALNĄ DLA OKA OBECNOŚCIĄ .
Siedzę obok ciebie i widzę…
A czy ty widzisz Mnie? Ile czasu poświęcasz na to, by na Mnie popatrzeć, kiedy
ukryty w Najświętszym Sakramencie szukam twojego wzroku? Ile poświęcasz
czasu w ciągu tygodnia czy może nawet miesiąca, by na Mnie popatrzeć, by Mnie
adorować w Najświętszym Sakramencie? Czy dostrzegasz Mnie w Eucharystii?
Czy może uciekasz przede Mną poddając się zniechęceniu, lenistwu? Czy może
wybierasz sobie w niedzielę innego „bożka”, na którego patrzysz, którego
adorujesz, któremu w niedzielę, w święta poświęcasz czas? Czy wiesz, że Ja
umieram w tobie, kiedy tak czynisz? Czy ty wiesz, że kiedy Ja nie jestem w twoim
życiu najważniejszy, kiedy ważniejsze ode Mnie są jakieś rzeczy, wydarzenia
bądź inne osoby, wtedy Ja w tobie umieram? Potraﬁsz to dostrzec? Potraﬁsz
dostrzec w swoim życiu te sytuacje, kiedy wybierałeś coś innego lub kogoś innego,
zamiast wybrać Mnie?

DZIEŁA
Kiedy stworzyłem dla ciebie moje dziecko cały świat, powiedziałem wtedy:
„czyńcie sobie ziemię poddaną”. Co uczyniłeś, co czynisz? Czym karmisz swoje
dłonie? Czy swoje dłonie karmisz uczynkami dobrymi, tymi, które Ja dla ciebie
przygotowałem do wykonania, które czynią ten świat naprawdę poddany twojemu
dobru, a Mojej woli? Czy może karmisz swoje dłonie czynami złymi, które ten
świat, zamiast czynić poddanym, niszczą i dewastują?
Ślady jakich czynów są na twoich dłoniach?
Czy znajdę je spracowane przy tworzeniu dobra? Kiedy pomagasz drugiemu
człowiekowi, kiedy troszczysz się o swoich najbliższych, kiedy uczciwie,
sumiennie, rzetelnie wykonujesz swoją pracę zawodową, kiedy uczysz się i
studiujesz, systematycznie i uczciwie, na miarę swoich możliwości? Czy znajdę
twoje dłonie nakarmione miłością do bliźnich. Czy potraﬁsz zrobić jakieś dobro
pomimo zmęczenia, pomimo tego, że nikt za to dobro ci nie zapłaci, może nawet
nie podziękuje? Czy potraﬁsz nakarmić swoje dłonie uczynkami dobrymi, kiedy
wykonujesz swoje obowiązki wynikające z tego, że jesteś czyimś dzieckiem,
czyjąś mamą, czyimś ojcem, że jesteś bratem, siostrą, że jesteś kolegą,
współpracownikiem, że jesteś za kogoś odpowiedzialny? Kiedy rozliczyłeś się
przede Mną w sakramencie pokuty z rzetelnego wypełniania swoich powinności,
obowiązków?
A może twoje dłonie są zupełnie puste? Puste, bo… lenistwo, puste, bo zawsze
idziesz na łatwiznę, bo patrzysz tylko, żeby mieć we wszystkim swój własny
interes. Może twoje czyny kogoś zraniły? Może kogoś doprowadziłeś albo
systematycznie doprowadzasz do łez? Może swoich rodziców, może swoje dzieci,
może swoich nauczycieli, wychowawców? Może zamiast dobrem twoje dłonie
zatrute są ciężką winą, taką która deﬁnitywnie zabija Moją obecność w tobie, bo
kogoś pobiłeś, bo komuś sprzedałeś albo dałeś jakieś zło, takie jak narkotyki,
papierosy, alkohol? Może kogoś uderzyłeś, ręką, słowem, myślą? Może
zdewastowałeś czyjąś lub własną czystość, dopuszczając się w taki czy w inny
sposób grzechu cudzołóstwa? Może zdewastowałeś czyjeś dziewictwo?

A czy potraﬁsz zachwycać się pięknem? Pięknem, które jest czasem bardzo A
może… kogoś zamordowałeś, zamordowałaś dopuszczając się strasznego i
okrutnego grzechu aborcji? A może kogoś do tego nakłaniałeś/aś, a może
byłeś/aś obojętny, gdy ktoś prowadził walkę duchową o życie dziecka?
Czym karmisz swoje dłonie? Jakimi czynami?
Czy możesz powiedzieć, że twoje dłonie są spracowane od czynienia dobra, czy
może nawet trudno ci przypomnieć sobie jakikolwiek dobry czyn wykonany w
ciągu dnia?
A może wolisz chodzić na tzw. skróty? Może nie chcesz się za bardzo wysilać, bo
łatwiej ukraść? Może ukradłeś jakąś rzecz, może rodzicom, może ze sklepu, może
z ulicy, kiedy tłumaczyłeś się, że sobie tak po prostu leży? Może ukradłeś, bo od lat
ściągasz tylko „ piraty ” z Internetu albo od znajomych? Może kradniesz komuś
czas, jaki powinieneś był mu oﬁarować? Bo nie chce ci się potrudzić, by pogadać z
najbliższymi: z mamą, z tatą, z młodszym bratem czy siostrą, może od „lat” nie
zamieniłeś ani słowa ze swoją schorowaną babcią, czy dziadkiem? Może już od
„wieków” nie zagadałeś do sąsiada, bo nie potraﬁsz
i nie chcesz wybaczyć mu
jakieś krzywdy?
A może kradniesz komuś kompetencje? Czy wiesz, że Ja obdarzyłem cię wieloma
różnymi zdolnościami, talentami takimi, jak: umiejętność pięknego śpiewu,
malowania obrazów, umiejętność słuchania drugiego człowieka, umiejętność
gromadzenia i pomnażania majątku, umiejętność troskliwego wczuwania i
wsłuchiwania się w drugiego człowieka, umiejętność szybkiego i mądrego
organizowania zadań na ziemi i zarządzania, umiejętność pokornego służenia w
tym, co najmniej dostrzegalne, i wiele, wiele innych, nie po to, byś te dary
marnował albo tylko sam z nich korzystał. Otrzymałeś te talenty po to, byś tym
wszystkim, co potraﬁsz, dzielił się z innymi, byś w taki czy inny sposób był Moim
współpracownikiem, bym Ja przez te twoje dary mógł docierać z Moją Miłością do
jak największej ilości ludzi. Potraﬁsz się dzielić? Jesteś wielkoduszny? Czy może
jesteś tylko sam dla siebie, okradając innych z tego, co od ciebie powinni
otrzymać?
Jakimi dziełami nakarmiłeś swoje dłonie?
Jakich dobrych dzieł nie wykonałeś?
Pamiętaj moje dziecko, Bogiem jestem, nie człowiekiem. Ja ciebie chcę zbawić,
nie zatracić.
Jeżeli szczerze żałujesz za popełnione zło, jeżeli szczerze wyznajesz swoje
grzechy, jeżeli uczciwie w sercu postanawiasz, że chcesz porzucić zło i się
poprawić, to ja ci wybaczam zawsze i wszystko!
Pamiętaj, co powiedziałem przez usta Mojego proroka Izajasza:
„Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były
czerwone jak purpura, staną się jak wełna” (Iz 1, 18)

Książeczka, którą przedkładamy Czytelnikowi tudzież penitentowi stanowi owoc
wielu medytacji nad kartami Biblii i jednocześnie treść nabożeństwa pokutnego w
trakcie IX Rekolekcji Ewangelizacyjnych, które przeżywaliśmy w roku 2012 pod
hasłem NIEBO W GĘBIE. Tematyka tych rekolekcji skupiona była wokół tajemnicy
Chrystusa, który zstąpił z Nieba jako nasz pokarm. Stąd owa nietypowa formuła
rachunku sumienia i jego trzy główne pytania: „czym karmisz swoje oczy, czym
karmisz swoje uszy, czym karmisz swoje dłonie”, na które odpowiedź wielu
uczestników rekolekcji nie tylko głęboko poruszyła, ale i ku naszej radości
zaprowadziła do konfesjonału. Żywimy nadzieję na dalsze owoce i nawrócenia, co
polecamy Bogu w naszych modlitwach.
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