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!"సును '(ంచపర-చుటక0 1ేసు3 న4 య6ద8మ6 - 'ార<క=మమ6 4.	

!"డ$ ద జ() ఆంక- బ-/ 01 ల3, 5678త:క ర< ఎప?@డ$నూ Cేవ?F కGమIర<డనF లJక KLసNయPనF లJక 

Cేవ?డనF 5ెప?@RSలJదF 5ెTU@ RVందర< RWXYసZవ [మర\కGలG!6]ర<. ఇC` FజమI. a:ా ధdక 5678త:క 

ర<eవ?లG మనRfd 5ెబgతh!6]i? kాటmF !"టm ఈ ప:oేPక జ() ఆంక- బ-/ 01 ల3 oెలGసుకGంటqర<. 

***	

 

@A. జCD ఆంకF బFH:    మI RారPకrమIFRs tాuగతం. మనమg 5678త:క iwసును గg78ంx మ78యg 

yz{యIల3 [[ధరRాలG|ా చూTించబడ$తhన] ప:o6PమIPయ ఆల3చనల గg78ంx మIటq� డ$తh!6]మg - 

నవలలG, ప?సZRాలG, టm. [. RారPకrమIలG - ఆ56రక R�rసుZ , RWXYసZవ?ల R�rసుZ  �78|8 వ78�ంచబz6లF భ7�Z 

5ేయబz6లF 5ెబgతh!6]ర<. ఇక�డ మనo� ప:పంచ ప:ఖIPత పంz{తh�ద�ర< ఉ!6]ర< z6. z67W� బq�, 

డలI� � �`�లI�కలG ��dన7�ల3 నూతన Fబంధన ప78��ధన a� : ��సర<, మ78యg z6. C6FiwలG �. 

kాల��, డలI� సుల3 నూతన Fబంధన అధPయ!6ల a� : ��సర<. 

ఇప?@డ$, ఇప?@డ$ మనమg k:ా తలల3 మ78యg ర<eవ?లo� నుంz{ z6), y7�క k"�� య�Fవ78Nట�Rs 

k� oే "!"ను iwసును గg78ంx oెలGసుRSkాలను కGంటqననుRVను" [C6Pర<¢ లకG మనకGన] ర<eవ? 

5678త:క ర<eవ?ల ఆ£6రమg|ా iwసు o6!�వ78నF 5ెప?@కG!6]zో  అక�z{Rs 5ేర<RSz6FRs ఎక�డ 

¥దలGT�టq¦ లF [షయIలను గg78ంx ఎలIంటm సల¨ ఇtాZ ర<?.   

@A. JAK!"ల0 M వలOP Q:   !"ను kా78F మIర<� సుkారZo� ¥దలGT�ట¦  మంటqను. తప@కGంz6 kార< 

సుkారZలo�!" a:ా రం©ం56�, RాF మIర<� సుkారZo� ¥దలGT�z{oే yర< k"C6ంత ప:మg|ా 7Wండ$ k�ౖప?లI 

¥దటm సుkారZ అF అందర« అం|�క78సుZ !6] k:ా తలను చదువ?తh!6]ర<. మ78యg ఇక�డ క¬z6, yర< 

మతZi, ల¬Rా మ78యg �¨ను సుkారZలల3F k"C6ంతమg  నంతటm a� రలG a� రలG|ా ప78®లను 

5ే�ిననూ xవ78క[ మIర<� సుkారZకG నz{TిtాZ i ఎందుకన|ా C¯Fల3!" మ�లIంశమgలG కనబడ$ను. 

మ78యg ఇక�డ క¬z6 iwసు Cేవ?డ$|ా చూTించబzే kాటm మgఖPKL±న సంగతhలG కనబడ$ను. C¯FF 

చూTిం5ే ఒక మgఖPKL±న [షయమg, Fజ(FRs చూTించ గ�|8నట³´� oే మ�డ$ చూTిtాZ ను. 

మIర<� 2:5: iwసు TUతhర< ఇంటmల3 ఉ!6]డ$ మ78యg kాళ¹º T�ంకGలను [ప?@తh!6]ర<, T�ంకGలG 

Rాదు T�ౖకప?@ను నలGగgర< [Tి@ ఒక ప»kాత 7¼|8F ఆ స¢లమంతయ� జనులo� ఉండ$ట kార< ల3ప� 
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k�ళ�లJకGండ$ట వలన C`ంప?తh!6]ర<. మ78యg kా7ా వPRsZF RsrంC`Rs C`ం56ర< - KLల� |ా - తర<kాత 

అతFo� iwసు 5ెTి@నC`, "కGమIర<z6,  aాపమgలG »dంచ బz{న[". అప?@డ$ kాళ¹º, "ఏdటm!" !6 

ఉCే�శమg, ఇతను తన aాపమgల »మIపణకG 7ాలJదు, అతడ$ నడkాల!" ఆశo� వ56Àడ$! అF అక�డ 

ఉన] మIత !6యకGలG అనుకGంటÁ!6]ర<. మ78యg kార< ఒక78o� ఒకర< 5ెప?@RVనుచు!6]ర< క¬z6, 

"Cేవదూషణ 5ేయgచు!6]డ$. Cేవ?డ$ మIత:KÂ aాపమgలG »dంచగలడ$". [మIర<� 2:6-7] kార< 

5ెTి@నC6Fల3 సగం FజKÂ- అన|ా, Cేవ?డ$ మIత:KÂ aాపమgలG »dంచగలడ$. Rా d|8�న సగమg 

Fజ(మg Rాదు. కనుక!" iwసు తమల3 o6మg మIటq� డ$RVనుచున] kా78 నుCే�Çంx అంటÁ!6]డ$, 

"aాపమgలG »dంచుటకG భ�dyద మనుషPకGమIర<FRs అ£`Rారమg కలదF yర< oె��ిRVనవలÈను, 

... " అF త7ాuత లJx నడ$వ?మF అతFF ఆజ(É TిసుZ !6]డ$. [మIర<� 2:10-11] 

ఇప?@డ$ y78క�డ ఏd చూసుZ !6]ర<, iwసు Cేవ?డ$ మIత:KÂ 5ేయగ�|8న Rsrయలను 5ేసుZ !6]డ$, 

అCేమంటÌ aాపమgలG »dంచుట. కనుక మనుషPకGమIర<F ఇC` 5ేయgటకG అ£`Rారమg కలదF 

5ెTి@నప?@డ$ ఆయన తనను గg78ంx o6ను Cేవ?F గg78ంx మIత:KÂ 5ెప@గ�|8న[ 5ెబgతh!6]డ$. 

ఇప?@డ$, ఆ మథ!6యకGలC` అరÎమg 5ేసుకG!6]ర<, RాF ÇషhPలకG అరÎం RాలJదు. మ78యg iwసు 

5ెప?@కGంటÁన] C6FF kాటmF మIత !6యకGలG అరÎం 5ేసుRSz6FRs Rారణమg ఆయన iÏడల 

kా78RWలIంటm నమÐకమg లJకa1 వ?టiw. kా78Rs య�C6 FయమIలT�ౖ నమÐకమgంC`, మ78యg 

పరPవtానం|ా ప:�7¼e షమIÐ చదువ?తh!6]ర<. అCేమgంటÁందంటÌ, "ఇ�rా iwల¬ [నుమg. మన 

Cేవ?zైన iÏహÒ kా అC`uÓయgడగg iÏహÒ kా". [C`u� 6:4] మంxC,̀ iwసు aాపమgలను 

»dసుZ న]ప?@డ$ o6ను Cేవ?Fo� సమIనమg|ా పF5ేసుZ !6]నF ప:కటmంచుకGంటÁ!6]డ$. 

ఇప?@డ$, ÇషhPలG, 7Wండవ k�ౖప?న, k"C6ంత Ç»ణ లJనటÁవంటmkార<, RాF kార< iwసుT�ౖ నdÐక కలkార< 

మ78యg నమÐకKL±న య�దులG, ఇప?@డ$ kా78Rs iwసు Fజమg|ా ఎవర!" T�ద�  ప:శ] ¥దలiంC`. 

ఆయన మంxkాడF kా78Rs oెలGసు, మ78యg ఆయన ప:వకZయF oెలGసు, ఆయన జనులను 

సuస¢పరÀగలడF oెలGసు- kారC`ప?@zే చూtార<. అయన CెయPమgలను k�ళ�|�ట¦గలడF oెలGసు. RాF 

kా78RsంRా అC` గrÕÖంప?ల3FRs 7ాలJదు. 

7Wండ$ అ£6Pయలత7ాuత మIర<� 4, మ78యg ఇక�డ iwసు తh×ానును ఆప?తh!6]డ$. C6F!6యన 

7Wండ$ మIటలG ఉప�|8ంx 5ేtాడ$: "Fశ\బ�KL± ఊరకGండ$మg" [మIర<� 4:39] ఆ|8a1 iందంoే. 

అయన "Cేవ?F !6మమgన ఆజ(É TిసుZ !6]" లJక అలIంటmk"Û ఆయన అనలJదు. ఆయన Rfవలమgను 

తh×ానును ఆTU�ాడంoే. k�నుk�ంట!" తh×ాను ఆ|8a1 iంC`. 41 వచనంల3 ÇషhPలG అనుకGంటÁ!6]ర<, 
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"|ా� తh×ాను ఆ|8a1 iంC` ఈయన ఎవర<?" కనుక ఆయన ఎవర« kా78RsంRా కÇÀతమg|ా 

oె�యలJదు. kా7ాయనను నమÐతh!6]ర<, RాF kా7Wవ78F నమgÐతh!6]7¼ kా78Rs oె�యదు. 

ఇంRా yర< RsrంC`Rs k� oే మIర<� 8 అక�డ గgz{Ýkాడ$ సuస¢aాడ$o6 ఉంC,̀ అక�డ iwసు అతF మgఖంT�ౖ 

ఉdÐk"యవల�ి వxÀంC`. [మIర<� 8: 22] ఇC` అతPదుÞతKL±న RVనtా|f కథ C6F [షయKL± మనమg 

తర<kా� RారPకrమంల3 oెలGసుRSగలమనుకGంటÁ!6]ను. RాF C6F త7ాuత మ78యg TUతhర< iw�U 

KLసNయP అF ఒప?@కGన] త7ాuత [మIర<� 8:29], మ78యg iwసు KLసNయP|ా ఉండ$ట మ78యg 

�ిలGవల3 మరణßంచుట, మరణమgనుంz{ �78|8 లJచుట అ!"k"Û ÇషhPలకG oె�యవ?. kా78RsంRా C6F 

గg78ంxన అవ|ాహన లJదు. త7ాuత yర< మIర<� 9:9 వ�UZ  అక�డ ర«aాంతరమg త7ాuత, అక�డ iwసు 

తన మgగg/ ర< ÇషhPలo� ఉ!6]ర< త7ాuత kార< పరuతమg C`|8 వసుZ !6]ర<. అప?@z6యనన]C`, "!6 

ప?నర<o6Z ణమg వరక¬ C¯FF ఎవu78 5ెప@కGమg". C6F త7ాu� వచనమg చూ�UZ , మIర<� 9:10, 

"మృతhలల3నుంz{ లJచుట అన|ా ఏdటá అF kా7�కFo� ఒకడ$ త78�ంచుRVF78". 

ఇవ] C¯FF oె�య5ేసుZ !6]యంట ఇవF]య� చ78త: ఆ£678త సతPమgలF. ఎందుకన|ా మIనవ 

చ78త:ల3 iwసు ప?నర<o6నKL± లJచుట!"C` kా78కసNలG ప78చయమgలJF అంశమg,	య�C6 మIత బâ ధనల 

వలన kార< Rfవలమg అంతP Rాల ప?నర<o6నమg ఒక�టÌ oెలGసు. ఇC` నూతనKL±న అంశమg. ఇంRా ఈ 

[షయమgను kార< గrÕÖంచలJదు. ఇC` kార< �ిలGవ మరణ6ంతరKÂ C¯FF కFT�టm¦  యgండలJదన] 

[షయమgను మనకG oె�య5ేసుZ ంC`. kా78Rా ఆల3చన వxÀయgండక a1 వచుÀ.  iwసు kా78Rs 

5ెTి@నటÁ� |ా kార< 5ే�ియgంz6�NంC` RాF kా78RsంRా అC ̀అరÎమg RాలJదు. ఆయన 

ప?నర<o6Z నుzైనప?@డ$ మIత:KÂ,	"ఓä,	మరణమgనుంz{ åæ�క ప?నర<o6నమF yర< 5ెaా@7ా" అF 

అ!6]ర<.	

@A. జCD ఆంకF బFH:    ఆయన 5ెబgతhన][ జ78|8నటÁ¦ |ా గrÕÖంx నప?@డ$ kా78 ఆల3చనలG ఎక�డ 

k��|8ంచబz{!6యF yరనుకGంటÁ!6]ర<?	

@A. JAK!"ల0 M వలOP Q:   ప?నర<o6Z నం త7ాuత,	మ78యg ప?నర<o6Z నమg వలన,	ÇషhPలG ఆయన 

ప:oేPకKL±న వPRsZ అన] [షయIF] ÇషhPలG గమFంచడం ¥దలGT�టq¦ ర<. ఆయన ప:వకZల వంటm kాడ$ 

Rాదు. ఆయనను మరణమgనుంz{ లJప?టల3 మIనవ శRsZ ఏC¯ పF5ేయలJదు. మ78యg xవ78Rs,	దమసు� 

మIర/మgల3 açలG మIర< మనసుN a� ంC`!6డ$ గనుక అa1 సZలGzైన açలGల3 7Wండ$ ©న]KL±న kాదనలG 

జర<గgతh!6]యను కGంటÁ!6]ను. ¥దటmC`,	Cేవ?z{తFF శTిం56డF !6కG oెలGసు. అC ̀!6RWలI 
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oెలGసు?	ఎందుకన|ా C`uÓ�పCేశRాండమg 21:23	ల3 "మIè నుyద k"లIC` C¯యబz{న kాడ$ 

�ాపగrసుZ డF ఉంC`". కనుక açలG బéౖ�లG 5ెTి@న C6FF ఏమIత:ం సంCేహం లJకGంz6 [శu�ిం56డ$. 

అందుRf ఆయన ఎంo� ఆసRsZగలkాడ$|ా RWXYసZవ [�ాuసమgను వP�7fRsం56డ$. ఎందుకన|ా ఒకk"ల 

Cేవ?డతF మIè నుyద k":లIడ C¯యgటవలన �ాపగrసుZ F|ా 5ే�UZ  RWXYసZవ?లG ఆయనను మరణమgనుంz{ 

�78|8 లJప?టవలన ఆ®రuC`ంx!6డF ఎలI 5ెబgo6ర<?	

açలGను కÇÀతమg|ా ఒTి@ంచగ�|8న ఒRfఒక� [షయం KÂCేదంటÌ açలGను ఒTి@ంచగ�|8న ఆ [షయKÂ. 

ఇక�డ ఆయన దమసు� మIర/మgల3 k�ళ¹తh!6]డ$ మIర/మgల3 ఆయనకG ప:తP»త క�|8నC.̀ ఆయన 

పరల3కంల3 R�rసుZ ను చూtాడ$,	ఆయన నz{|ాడ$,	"ప:భgkా,	k�వడవ??""వ? ÕÖం�ించుచున] R�rసుZ ను" 

[అa1 . Rా 9:4-5]	ఇప?@డ$ ఆయన గమFంచవల�ిన 7Wండ$ సo6PలG ఉ!6]i. ఒకటమంటÌ Cేవ?డతFF 

శTింx యgండ$ంటqడ$,	బéౖ�లG బâ £`ంxందCే. ఇక మ7�కటm,	Cేవ?డతF ఆ®రuC`ంx యgంటqడ$,	అC ే

వP�7fRsంచుటకG అవRాశమgలJF !6కG క�|8న అనుభవమg oె�య5ేసుZ న]C`. ఇC` మ�డ$ సంవతN7ాలG 

ప78��£`ంx కను|�నుటRాయనను అ7f�యIకG పంTింxంC`. ఇC` xవరకG açలGను ఎక�z{ నz{TించందంటÌ,	

iwసు తన aాపమgల RVరకG చFa1 i యgండలJదు అందుక!" ఆయన aాపరÕÖతhzై యgంz6�. C6FRs 

బదులG|ా,	ఆయన aాపరÕÖతhzైoే,	అC ̀ఆయన !�క�డ ఉంచుతhంC`?	ఆయన tామIనP మనుషhPz6?	

అC`క�డ అక�రకG 7ాదు. మ78యg అటÁవంటm సమయమgల3,	C6FRs RVంత సమయమg పటm¦ంC`,	

C6Fల3FRs !"Fప?@zే k���ºను,	RాF ఒక సమయమg వచుÀనప@టmR� ఆయన ఆల3xంxంC` iwసు R�rసుZ  

మన aాపమgలకG ప:o6PమI]యమg|ా మరణßం56డ$,	కనుక!",	కనుక ఆయన సuయం tామరÎêమg 

క�|8నkాడ$,	అన|ా FజKL±న Cేవ?F వర<సల3 ఉంచును.	

@A. జCD ఆంకF బFH:    z67W� yర< ¥దటmనుంz{ RWXYసZవ?లG Rాదు. Fజ(FRs yర< య�C6 

మతమgనకG 5ెంC`నkార<,	మ78యg yర< క���ాలల3 ఉన]ప?@డ$ CేF నKÂÐkార< Rాదు. iwసును 

గg78ంx dమgÐను పటÁ¦ కGన]CేC¯?	F!6]క78ëంxన మIటలG ఏ[?	

@A. @ARST బU V:    మంxC,̀	ఇక�డ ఏd జ78|8ందంటÌ నూతన Fబంధనను చదువ?ట వలన అC ̀

¥దటm|ా !6కG స@ష¦మg|ా అరÎమiందను కGంటÁ!6]ను. ఎవర« !6కG నూతన Fబంధనను ఇxÀ 

అ!6]ర<,	"కG iwసు సంస�ృ�F గg78ంxన అవ|ాహన ఉంC`. ఆ అవ|ాహన ఏమంటÌ iwసు |�ప@ 

బâ ధకGడ$. మ78యg ఆయన ప:వకZ క¬z6 అయgండవచుÀ. మంxC;̀	RాF ఈ [షయIలF]ంటm చC`[ 

iwసు బâ £`ంxనC` చరÀFయIంశమI లJక iw�U చరÀFయIంశమI అF ప:Ç]ంచుకGంటÌ?	అప?@డ$ C6FF 
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అరÎమg 5ేసుRSగల |�ప@kారF KÂమనుకGంటÁ!6]మg". కనుక !6కG ఒక బéౖ�లG F56Àర<,	!"ను C6FF 

చదవటం a:ా రం©ం56ను.  	

!"ను సుkారZలను చC`[ మg|8ం5ేప@టmRf అసలG చరÀFయIంశమg iwసు మIత:KÂ Rాదు ఆయన 

వPRsZతuమgక¬z6 అF అరÎమiంC.̀ మ78యg ఆయన వPRsZతuమgల3 ప:oేPకమg|ా అయన 

ప:కటmంచుకGన] [షయIలG. ఆయన xవ78Rs KLసNయP. ఆయన xవ78Rs KLసNయP. ఆయన మనుషP 

కGమIర<డ$,	ప?7ాతన Rాలమgనుంz{ ÕìxÀంచబz{ అ£`Rారమgను క�|8న వPRsZ. మ78యg !6కC` ఏd 

5ే�ినC`,	మ78యg yరz{|8న ప:శ]కG ఇC` 7Wండవ సమI£6నమF అనుకGంటÁ!6]ను z6),	తన 

సF]£`ల3నూ మ78యg అ£`Rారమgల3నూ aాలGపంచుRSమF Cేవ?డ$ iwసును Tిxన [షయమgను 

a:ా ధdక సంఘమg గrÕÖంxరF !"ను అనుకGంటÁ!6]ను. ఎందుకన|ా య�C6 మo6నుtారమg Cేవ?F 

మÕÖమను iÏవuర<నూ aాలGపంచుRSలJర<.		కనుక ఆ సF]£`ల3 మ78యg మÕÖమల3 aాలGపంచుకG!" 

వPRsZ[|ా ఒకర< ఉంz6� అంటÌ. ఆC` తప@కGంz6 Cేవ?F ప:క�!" లJక తంz{: కGz{aార\îమgన క¬7¼Àగల 

tామరÎêమg ఎవ78కGన]ద!" ఆల3చనRf ÓసుకG వసుZ ంC`. ఆ వPRsZ తప@కGంz6 Cేవ?F సF]£`ల3 ఉంC` 

ఆయన మÕÖమల3 aాలGపంచుRVF సమర<¢ zై యgంz6�, అన|ా ఆయన తప@క Cేవ?zై యgంz6�.	

@A. జCD ఆంకF బFH:    మంxC`. మనdప?@డ$ [7ామం ÓసుRSను!6]మg. KÂమg �78|8 

వxÀనప?@డ$, ద aాష) అï RWXY�¦  సమయమgల3, zై!" tాయర< ఆ �ిFమIల3F సF]k"శమgలను గg78ంx 

5678త:క tాð{|ా ABC RారPకrమంల3 ÓసుకG!6]ర<. మ78యg yర< మతZi, మIర<� మ78యg ల¬Rా 

|ార< తమ ప?సZRాలల3 ప:oేPకం|ా iwసు [56రణను గg78ంx ఏd k:ా tార!" kాటmT�ౖ T�ద�  ప?సZకం k:ా tార<. 

మ78యg iwసును kారz{|8నప?@డ$ ఏ సమI£6న d56Àzో  yర<క¬z6 అCే సమI£6న d56Àర<, "వ? 

Cేవ?F కGమIర<డk�ౖన KLసNయPkా?" అవ?!6? మ78యg మనమIయణ సమI£6నం [న!�ౖ యg!6]మg 

కనుక yర< ఈ RారPకrమIF] చూసూZ !" ఉండంz{ KÂమg k�ంట!" వ5ేÀtాZ మg.  

***	

 

@A. జCD ఆంకF బFH:    మంxC,̀ KÂమg వ5ేÀtామg. మనమg z6. z67W� బq� మ78యg z6. 

C6FiwలG �. kాల�� o� మIటq� డ$తh!6]మg. మ78యg 5678త:క iwసును గg78ంx మ78యg తనను 

గg78ంx o6ను చుప?@కGన] [షయIలG లJక ప:కటనలG|ా TిలGవబడ$తhన] kాటmల3F సతPమgను 

అధPయనమg 5ేయIలనుకGంటÁన] [C6Pర<¢ లకG kా785ేÀ సల¨లను గg78ంx మIటq� డ$కGంటÁ!6]మg. 

kా7Wక�z{Rs k�ళo6ర<? మన సమIజమgల3నున] kారంద78R� బq|ా oె��ి ఒక [షయమg  ద aాష) ఆï 
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RWXY�¦  మ78యg C6Fల3F RVF] సF]k"శమgలF !"నకGంటÁంటqను. �C6 !6యకGలG కలGసుకGF, 

iwసును k�ౖtాÀరణ 5ేసుZ !6]ర<. ఆ సమయమgల3 kార< iwసును అz{|8న ప:శ]లG మతZi, మIర<�, 

ల¬Rా సుkారZలల3 k:ా యబz{!6i. మ78యg సతPKÂమంటÌ, ఆ kాకPåq|ాF] చూC6� మg, ఎందుకన|ా 

yర< C6F గg78ంx అ!"క [షయIలG k:ా tార<. yర< ఒRా!ôక tా»Pమg, 5678త:క tా»Pమg, zై) tాయ- 

|ా78 ABC RారPకrమంల3. C6Fల3F[ oె�య5ేయంz{. 

@A. @ARST బU V:    మంxC,̀ !"!ôక ప:శ]ను అz{|8 C6FRs Rావల�ిన సందరÞమgను �ిదÎమg 5ేtాZ ను: 

iwసు o6!�వ78నF 5ెప?@కG!6]డ$? మనలనక�z{Rs Fజమg|ా మ�డ$ kాకPåq|ాలG ÓసుకG k�ళ¹ºను, 

xవ78 [షయమg xవ78 kారమgల3 కనబడ$తhంC`. 

¥దటmCేమంటÌ, iwసు సమIజ మంC`7ాFRs k�ళ¹తh!6]డ$, iÏషయI 61 అ£6Pయమgను oె78x, 

చదువ?తh!6]డ$, ఆతÐ ఏకవPRsZF అ©õURsంxనటÁ� |ా ప:Ç]సుZ !6]డ$ మ78యg సు!6దవతNరమg 

k�ల�z{5ేయబz{న దంటÁ!6]డ$ మ78యg [డ$దల సంవతNరమg ప:కటmంచబz{ంC`. మ78యg iwసు k� � 

క¬7�ÀF అంటÁ!6]డ$, "!"డ$ y [FRsz{ల3 ఈ ప:వచనమg !�రk"78నC`" [ల¬Rా 4:21]. కనుఅRాzెd 

oె�య5ేసుZ ందంటÌ ర»కGzైన kా|ాÎ న ప?తh: డ$ iw�U మ78యg ఆయన k"C6ంతhలG TిలGసుZ న] 

అంతPRాలమgనకG 5ెంC`నkాడ$. C6FF ర»ణ Rాలమన]టÁ¦ |ా åq[ంచుRSంz{, Cేవ?F kా|ాÎ !6 ర»ణ 

సమయమg. అC` ¥దటm kాకPåqగమg. 

7Wండవ kాకPåqగమg బqTీZసÐdచుÀ �¨ను 5ెరtాలల3 ఉంC` తనను o6ను ప:Ç]ంచుకGన] 

సందరÞమg, "!"ను 5ెరtాలల3 ఏd 5ేసుZ !6]ను? !"ను 7ా!�ౖయgన] ర»కGF మIర/మg �ిదÎమg 

5ేయgkాడ!�ౖoే, Cేవ?F ర»ణ, [డ$దల మ78యg 7ా!�ౖయgన] Rాaాడ$o6ను ప:కటmంచుkాడ!�ౖoే, అప?@డ$ 

!"!�ందుకG ఇక�డ ఉంz{a1 వల�ి వxÀంC`?" కనుక!" ఆయన తన ÇషhPలను iwసు ÷ద�కG పంTి 

అంటqడ$, "7ాబâ వ?kాడవ? k"!6? KÂమg మ78÷కF RVరకG కFT�ట¦వలÈ!6?" [ల¬Rా 7:18] ఇప?@డ$, 

iwసు ÷క� సమI£6నమg [F ఆయన C6FF స78|ా అz{|8నటÁ�  !6కFTించుటలJదు. yర< �ిFమIల3 

చూ�నిటÁ� |ా ఆయన అz{|8యgండవల�ింC`, yకG oెలGtా, "7ాబâ వ?kాడవ? k"!6? KÂమg 

మ78÷కF RVరకG కFT�ట¦వలÈ!6? అవ?!6 RాC6?" ఎందుకన|ా ఆయన 5ెTి@న సమI£6నమg య�C6 

మతమgల3 మ7Wక�zో  |8ంగgర<మన]C`. yర< 5ెz{[యgంటÌ 4Q521, అC` మృత సమgద: చుటq¦ లకG 

5ెంC`న ఒక గrంధమg...   

@A. జCD ఆంకF బFH:    అవ?ను !6లGగవ గgహ. 



	 7	

@A. @ARST బU V:    కGమèనుల3F !6లGగవ గgహ, 521. ఆC`లI 5ెబgతhంC`, "ఆయనను KLసNయP 

సuరమg పరల3కమgను భ�d� [నును, మ78యg ఆయన ఆజÉలనుంz{ అ[ oùల|8a1 వ?. మ78యg 

ఆయనకG FతP 7ాజPమgండ$ను. ఆయన 5ెరల3Fkా78F [z{Tించును, గgr z{Ýkా78Rs చూప?FచుÀను, 

వం|8a1 iనkా78F లJవ!�తhZ ను". మ78యg గమF�UZ , "ఆయన మృతhలను బ:�Rsంచును, ఆయన న�|8!6 

kా78Rs సుkారZను ప:కటmంచును". ఇప?@డ$ yర< ల¬Rా 7 మ78యg C6FRs సమIనKL±న మతZiల3F 

iwసు సమI£6నం [ంటÌ, a:ా మgఖPమg|ా ఇk" మIటలను y7Wక�డ చూtాZ ర<. అన|ా, "yర< చూxన[ 

[న][ k� � �¨నుకG oె�య5ేయgమg". [ల¬Rా 7:22-23]. మ78యg ఆయన 5ె[టmkార< [నుటను 

గg78ంx మ78యg కGంటmkార< నడ$చుటను గg78ంx గgr z{Ýkార< చూచుటకG గg78ంx మ78యg TUదలకG 

సుkారZ ప:కటmంచబడ$టను గg78ంx 5ెaా@డ$, మనమg 4Q521 చC`[నటÁ¦ న]టÁవంటm [షయIల!" 

చూtాZ మక�డ. 

@A. జCD ఆంకF బFH:    C6C6ప?|ా సమIనKL±న మIటలG, అC` C6Fల3నుంz{ ÓసుకGF 5ెTి@నటÁ� |ా!" 

ఉంC`. 

@A. @ARST బU V:    అవ?ను. కనుక KÂdక�డ ఏC` 5ెప@z6FRs ప:య�]సుZ !6]మంటÌ iwసు 

o6!�వ78!6ను 5ెప?@కGన]ప?@డ$ iwసు 5ెTి@న kాటmF అరÎమg 5ేసుRSz6FRs RVంత సందరÞమg ఉన]C`. 

ఇక xవ78 సF]k"శమg yర< ¥దటmల3 లJవ!��Zన [షయమg. అCెప?@డంటÌ iwసు సనÕìC`:ను 

సభమgందుకG, య�దుల !6యకGల మgందుకG ÓసుకG 7ాబz{నప?@డ$ అడగబz{న ప:శ], "వ? 

సúవ?zైన Cేవ?F కGమIర<డk�ౖన R�rసుZ kా?". [మIర<� 14:61] కయ×ా ఏd అడ$గgతh!6]డF 

!"ననుకGంటÁ!6]నంటÌ, "వ? KLసNయP !6F 5ెప?@కGంటÁ!6]kా లJక 7ాeనF 5ెప?@కGంటÁ!6]kా?" 

ఆయన అలI అడ$గgతh!6]డF !"ననుRVనుటకG Rారణమg అతFRs TిలIతhమgందు iwసును 

చంTించz6FRs �ిలGవ k"iంచz6FRs ఒక తTి@దమg Rాkా�. మంxC`, అలI 5ేయz6FRs తu78తKL±న 

మIర/KÂమంటÌ RWXసర<5ేత FయdంచబడకGంz6 7ాeనF ప:కటmంచుRSవడమg. అవ?!6? tా£6రణమg|ా 

చూ�UZ  7¼yయgలG అటÁవంటm ఏ7ా@టÁనకG అంత సుమgఖత గలkార< Rాదు. కనుక ఇC` kాటm k�నుక 

!"పదPమg. 

కనుక ఆయ ప:శ] అడ$గgతh!6]డ$, C6FRs iwసు ఇలI సమI£6నdసుZ !6]డ$. ఆ kాకPåqగమg 

మIర<� 14 అ£6Pయంల3 ఉంC`. ఇC` సుkారZలల3F ఒక మgఖPKL±న kాకPమg, C6Fల3 ఇలI k:ా యబz{ 

ఉంC`. ప:�û]dటంటÌ, "పరమIతhÐF కGమIర<డk�ౖన R�rసుZ వ? k"!6?", Cేవ?F గg78ంx oె�య5ేయz6FRs 
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�Tి@ చూTిం5ే [£6నమg. C6FRs సమI£6నKÂమంటÌ, "iwసుఅవ?ను !"!"; yర< మనుషPకGమIర<డ$ 

సరuశRsZమంతhF కGz{aార\îమgన క¬ర<Àండ$టయg, ఆRాశKÂఘIర«ఢ$zై వచుÀటయg చూ5ెదరF 

5ెT�@ను. ప:£6నయIజకGడ$ తన వసZ þ మgలG xంప?RVFమనకG ఇక tాÿలo� పF iwd? ఈ Cేవదూషణ 

yర< [!6]ర< Rా7ా; yRfd o�చు చున]C`" మIర<� 14:62-64] 

మ7�క ప:శ] ఏమంటÌ, మంxC,̀ ఆయన తన వసZ þమgలందుకG xంప?కG!6]డ$? మంxC,̀ అతడ$ 

వసZ þమgలG xంప?RSz6FRs Rారణమg iwసు ఇక�డ 5ెప?@కGంటÁన]C` Rfవలమg Cేవ?F మంC`రమgల3FRs 

k� � మ78యg అ�ప78!దÎ  స¢లమgల3FRs k�ళ�డKÂ Rాదు అC` Rfవలమg ప:£6న యIయIజకGడ$ 

సంవతNరమgనకG ఒక�tా78 మIత:KÂ 5ేయగ�|f పF - అC` భయIనకKL±న, ఇతర<లకG అనుమ�లJF 

స¢లమg, ఎందుకన|ా అC` Cేవ?F సF]£`F కనుపర<సుZ ంC`. ఆయన!6]డ$, లJదు, Cేవ?zే నను] తన కGz{ 

aార\îమgన క¬ర<ÀనుటకG మ78యg ల3కమంతటmT�ౖ Óర<@Óర<ÀటకG TిలGసుZ !6]డ$, y యIజక 

వసZ þమgలను అలI|f ఒక� ��కను పటm¦  యgంచుRSంz{, య�C6 మతమgల3, సమIజమంC`7ాFRs k� �న 

ప:�సమయమg, ఆ7ాధన జర<గg ప:� సమయమg, yర< లJx õ�మ 5ెaా@� - ఇ�rా iwల¬ [నుమg. 

మన Cేవ?zైన iÏహÒ kా అC`uÓయgడగg iÏహÒ kా. iÏవuర<నూ Cేవ?F మÕÖమను పంచుRSలJర<. కనుక 

ఎప?@zైoే iwసు o6ను Cేవ?F మÕÖమను మ78యg సF]£`F పంచుకGంటqనF 5ెబgతh!6]zో , అC` 

Cేవ?డ$ ఒక�zే అF åq[ంచుకG!" య�C6 మIత హృదయIFRs ఈ ఘనతo� క¬z{న ప:కటన CేవదూషణలI 

అFTిసుZ ంC`. 

ఇక�డ ఒక తTి@దమg జర<గgతhన]C`. ఇక�డ k"C6ంత aాతమgల3 తTి@దమg జర<గgతhంC` 

ఘనపర<ÀRVనుట Cేవదూషణ|ా మIర<తhన]C`. iwసు ఇక�డ స78 Rాదు అలIగF తప?@Rాదు. మ78యg 

ఆయన ప:కట!"మంటÌ, y78C` చూxనప?@డ$, ఆయనంటÁ!6]డ$, "!6 సమI£` RVF] 7¼eలల3 

Rా"5ేయబz{నప?@డ$, అప?@డ$ !"!�క�z{Rs k���� న!"Cే Rాదు, !6RVరకG Cేవ?డ$ ఏC` 5ేయ!�ౖ యg!6]డ!"C` 

క¬z6 yకG తలGసుZ ంC`". ఇC` iwసు తనను గg78ంx 5ెప?@కGన] C6FRsC` స7WXన tా»Pమg. 

మ78యg ఆయన C¯FF Fటqర<|ా 5ెTి@ oె�య5ేయడమgలJదు. yకG oెలGtా, "!"!" FజKL±న Cేవ?F 

కGమIర<డ$ను అ!6దమgలJదు". లJదు, ఆయన CేFF o6ను 5ే�ిన kాటm వలన మ78యg Cేవ?డ$ 

తనC6u7ా 5ేiంxన kాటmo� ప7¼»ం|ా 5ెబgతh!6]డ$. 

@A. జCD ఆంకF బFH:    మ78యg అC` yకG అరÎమ#తhంC` ఎందుకంటÌ yర< Cేవ?F TUర<క¬z6 

5ెప@లJకa1 తhన]ప?@డ$, Fజ(FRs, yర< అలIంటm మIటను అలIంటm సమIజమgల3 5ెప@!"లJర<. 
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@A. @ARST బU V:    అవ?ను. yర< ప$78Z|ా కxÀతమg|ా రహసPమgను ఎలI పగల|�డ$తh!6]7¼ ప:జలG 

ఆల3xంచునటÁ� |ా 5ేయz6FRs 56లI జ(గrతZ |ా 5ెబgతh!6]ర<. 

@A. జCD ఆంకF బFH:    మ78యg ప:వకZiÏ±న C6FiwలG, C6FiwలG 7 అ£6Pయంల3 ఆయన 

5ెTి@నCేdటm? 

@A. @ARST బU V:    మంxC,̀ మనుషP కGమIర<డF TిలGవబzే TUర< ఎ!%] [షయIలను తనల3 

ఇమgడ$ÀకGన] అందKL±న TUర<. అCేy 5ేసుZ న]దంటÌ, మనుషP కGమIర<డF TిలGవబడ$ట మIనవ?లo� 

చూTించుRVనుట. Rా ఆయన ప:oేPకKL±న మIనవ మIతh: డ$. ఆయన KÂఘమgలT�ౖ సkా78 5ేయగల 

మIనవ సuర«పమg. ఇప?@డ$, aాతFబంధనల3, yర< KÂఘమgలT�ౖ వసుZ న]ప?@డ$, స7f, C6FF 

Cేవ?డ$ లJక aాతFబంధనల3 Cేవ?ండ$� |ా TిలGవబzే kా7f 5ే�ార<. ఈ7��|ా ఇC` [వ78ంచబz{ంC`. aాత 

k:ా తలల3 ఇC` బయలGకG ఆaాC`ంచబz{ంC`. మ7�క k:ా తలల3 ఇC` Cేవ?డ$ 5ే�U పFRs ఆaాC`ంచబz{ంC`. 

కనుక ఇC` Cేవ?డ$ మIత:KÂ 5ేయgనC`. కనుక ఇప?@డ$ ఒక మIనవ?డ$ Cేవ?డ$ 5ే�Ukాz{F 5ేసుZ !6]డ$, 

అవ?!6? Cేవ?F పనులను ఒక మIనవ?డ$ 5ేసుZ !6]డ$. అCే iwసు. 

@A. జCD ఆంకF బFH:    C6FF iwసు తనకG ఆaాC`ంచుకGంటÁ!6]డ$. 

@A. @ARST బU V:    iwసు o6ను C6FF ఆaాC`ంచుకGంటÁ!6]డ$. అలI|f iwసు 5ేసుZ !6]డ$. మ78యg 

అCే iwసు.. o6!�వరF 5ెప?@కGంటÁన] C6FRs ప?నర<o6Z నం C6u7ా Cేవ?డ$ ఓటÁ k"సుZ !6]డ$. 

@A. జCD ఆంకF బFH:    మనRsంRా మ�డ$ Fd0ాలG d|8�యgన][. 

@A. JAK!"ల0 M వలOP Q:   నను] మIర<� 14 o� ¥దలGT�ట¦Fవuంz{. z67W� |ార< 5ెప@నున]C` 

అtాNజ(లÈౖన [షయKÂ అF !"ననుకGంటÁ!6]ను, మ78యg మనమg a1 7ాడ$తhన]C` ఈ మgఖPKL±న 

[షయమgT�ౖన!". !"Fక�డ మ78RVF]టm జ&z{ం56లనుకGంటÁ!6]ను. iwసు ఇప?డ$ [56రణ 

ఎదు7¼�z6FRs Rాయ×ా మgందుకG వసుZ !6]డ$. Rాయ×ా, సంవతN7ాFRs ఒక tా78 అ� ప78చుC6�  

స¢లమgల3FRs k� � భ�dT�ౖ!6 మంC`ర ఆ56రమgలG Fరu78Zంచz6FRWX!6 Cేవ?F సF]£` ల3FRs k�ళo6డ$. 

అioే iwసు o6ను Fజమg|ా Cేవ?F సF]£`ల3FRs kాళºనర<' డ!" Rాదు ఆ FజKL±న మంC`రమgల3 

Cేవ?డ$ Fజమg|ా ఉన] స¢లమgల3 ఉండగ�|8న kాడనF C6FRs చూTిం5ే లJక C6FRs ఉC6హరణ|ా ఇC` 

ఉ!6]C` అంటÁ!6]డ$. మ78యg పరPవtానం|ా iwసు C6FF xవ78Rs Rాయ×ా yదRf �Tి@ 

5ెబgతh!6]డ$, "k" [5678ంచబడ$తh!6]వ?, Fను] Óర<@Óర<Àkాడను !"ను". !"ను 7ాeనF ఆయన 
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5ెTి@యgండవచుÀ. మ78యg అC` అF]టmR� స78a1 i యgంzేC`. RాF ఆయన 5ే�ింCేమంటÌ "Cేవ?డ$న] 

�ిం¨సనంT�ౖ !"నునూ ఉ!6]ను, !"FంRా ఆయన ఆసనంల3 క¬ర<À!6]ను, Fను] Óర<@ Óర<Àkాడను 

అంటÁ!6]డ$". అC` అతPదుÞతKL±న [షయమg. 

ఇప?@డ$,	yర< మ78 RVంత ల3తh|ా ఆల3x�UZ  మ7�క 14	అ£6Pయంల3,	ఇప?@డ$ అa1 సZలGల RారPమgలG 

14,	açలG మ78యg బర]బqలG �tా¦ ( ల3 బâ £`సుZ !6]ర<. మ78యg |�rకG బq0ా మIటలIడనటÁవంటm kార< 

వxÀ ఇప?@డ$ మI÷ద� ఇద�ర< |�rకG Cేవ?ండ$�  ఉ!6]రF 5ెబgతh!6]ర<. açలGకG ఆ [షయమg 

oె��ినప?@డ$ ఆa1 . Rా. 14:14,	అతడ$ ¥దట 5ే�ిన ప!"మంటÌ తన వtాZ ( లను xంప?కG!6]డ$. అతడలI 

5ేయz6FR� RారణKÂమంటÌ "yర< Cేkా దూషణ" 5ేసుZ !6]ర!"ందుకG సూచన|ా 5ేసుZ !6]డ$. ఇప?@డ$,	

iwసు o6ను 5ేసుZ న]C6FF 5ెTి@నప?@డ$ Rాయ×ా అలI!" 5ేసుZ !6]డ$. �tా¦ (  ప:జలG açలGను మ78యg 

బర]బqలను Cేవ?ండ$� |ా Tి�xనప?@డ$ açలG అలI!" 5ేసుZ !6]డ$. అC ేసమయమgల3,	iwసు Fజమg|ా 

Cేవ?డ$ RాకGన]ట³´� oే o6ను 5ెTి@న మIటలG Cేవదూషణ|ా ప78గణßంచబడ$ను.	

@A. @ARST బU V:    ఈ ఆల3చన ఎంత a:ా మgఖPKL±నCో  గమF�UZ , açలG CేFF క�యgండటqFRs లJక 

TిలGవబడటqFRs ఇష¦పడలJCో  అCే iwసు క�|8యgండటqFRs మ78యg TిలGవబడటqFRs ఇష¦పz{నC`. 

కనుక ఇC` iwసునకGను అతF అనుచర<లకGనూ వPo6Pసమg|ా చూTించబడ$తhంC`. iwసు tామNనP 

మIంసయgడF 5ెTU@kా7fమF అంటqరంటÌ iwసు మనమందరమ� ఆయనవలÈ Cేవ?F �డÝలమF 

5ెప@z6FRs ప:య�]ం56డంటqర<. Rాదు, Rాదు, Rాదు, Rాదు, Rాదు, Rాదు, Rాదు. ఎన]టmR� Rాదు. iwసు 

ప:oేPకKL±నkాడ$ మ78యg ఆయన 5ెTి@న[ క¬z6 ప:oేPకKL±న[. మ78యg ఆయన మనలను Cేవ?F 

Tిల�లG|ాను మ78యg Cేవ?F కGమIర<లG|ాను మIర<Àతh!6]డ$, RాF iwసు Cేవ?F కGమIర<zైన అCే 

7��|ా మIత:ం Rాదు. 

@A. JAK!"ల0 M వలOP Q:   అంoే Rాదు, C6FF yర< ప:కటనలG 19:10 ల3 చూ�UZ  అక�డ �¨ను 

Cేవ?F దూత ప:తP»తను అdo6నందం పడ$త) అతFRs �ా0ా¦ ( ంగ aాz{నప?@డ$. దూత అంటÁంC`, 

"లÈమgÐ అలI5ేయకGy, !"ను Rfవలమg yవంటm �UవకGడను". కనుక మIనవ?లJ Rాదు, xవరకG 

దూతలG క¬z6 iwసు RfrసుZ కG సమIనKL±న kార< Rాదు. 

@A. జCD ఆంకF బFH:    ఇC` |�ప@ [షయమg. అన|ా, అC` చ78త: వచ!6లల3!" ఉంC`. వ? C6FF 

అరÎం 5ేసుRSkా�. !"!ôక [C6P78¢|ా C6FF చూx!6 సమయం గgర<Z ంC`. !"ననుRV!6]ను, !"ను C¯FF అరÎం 

5ేసుRSkా�. 
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@A. @ARST బU V:    ఇC` అతPదుÞతమg, RాF అC` బâ -/  మIటq� డ$తhన]టÁవంటm [£6నమgల3 

అతPదుÞతమg Rాదు, ఇC` అtా£6రణKL±నC`. ఇC` అతPధు*తKL±నC` ఎందుకంటÌ ఇC` [శu�ించ త|8నదF 

5ెTU@ kా78Rs వP�7fకమg|ా Cేవ?డ$ 5ెబgతhన] మ78యg అ£`Rా78కమg|ా 5ెబgతhన] [షయమg. 

@A. జCD ఆంకF బFH:    Fజ(FRs 5ెప@బz{న సంగoేమంటÌ, అవ?ను, ఆ Rాలమgల3 అC` Fజమg|ా 

అతPధు*తKL±నC`. ఇC` అడ$Ý 7ాi. ఏ [షయమgల3 ఇC` అడ$Ý 7ాi? 

@A. JAK!"ల0 M వలOP Q:   అన|ా, ఇC` [�ాutాFRs అడ$Ý 7ాయF బâ -/  5ెబgతh!6]ర<. తప@కGంz6 

ఇC` [�ాutాFRs అడ$Ý 7ాiiw! అందుRf açలG ÕÖం�ించబz{!6డ$. అందుRf ఆయన య�దులRsC` 

అడ$Ý 7ాi అF |�rకGలRsC` k�ఱ,-తనమF అంటÁ!6]డ$. [1 RV78ం�¯ 1:23]నూతన Fబంధనల3 మనమg 

చదువ?తhన] kాటmF బటm¦  a:ా ధdక RWXYసZవ úవన [£6నమgల3 ఆసRsZF క�|8ం5ేCేమంటÌ ఇC` |�rకGలకG 

7¼మనులకG మ78యg య�దులకGనూ dంగgడ$ పడF అంశమg. త7ాuత 7Wండవ శo6బ�మgల3FRs వ�UZ  

|¼]�ి¦కG �ిC6Î ంతమg వxÀనC` అC` TU� టá Fయమమgల3నుంz{ వxÀనటÁ� |ా అFTిసుZ ంC`. kా78RsC` అసNలG 

అరÎమg RాలJదు. అiననూ అC` [జయమg a� ందలJదు ఎందుకంటÌ అC` ú[o6లను మI78Àన Fయమమg 

Rాదు, మ78యg అC` iwసు ÷ద�కG RాF  లJక అa1 సZలGల �C6Î ¨కG RాF లJక kా78 ÇషhPల ÷ద�కG 

RాF నz{TించలJదు. 

@A. @ARST బU V:    iwసు బâ ధలG 7ాజR�యమg|ా స7WXన[ Rాదు RాF a:ా పంxకమg|ా స7WXన[. 

@A. JAK!"ల0 M వలOP Q:   కxÀతమg|ా,	అC ̀మంxC.̀	

@A. జCD ఆంకF బFH:    మంxC.̀ ఇCే [షయIలను మనమg వ5ేÀkారం చ78Àంచ!�ౖ యg!6]మg. 

మ78యg C6F తర<kా� [షయIలను క¬z6 చ78Àంచను!6]మg. a:ా ధdక సంఘమg నూతన Fబంధన 

ప?సZకమgలను ఎలI ఎను]కG!6]రF [షయమgT�ౖ అ!"క [మర\నలG!6]i. అ[ అ£`Rా78కం|ా 

ప?సZRాలG|ా ఎప?@డ$ అం|�క78ంచబz{!6i?	మ78యg ఇప?@డ$ నూతన Fబంధనల3 5ేరÀబz{ంC` 
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