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Păi ne-ai promis că ne
vei povesti despre

Darul cel mai preţios,
nu-ţi aminteşti?

Da, aşa e! Dragii mei, 
despre acest dar ne 

istoriseşte cartea cea mai 
mare dintre cărţi, Biblia, 

Cuvăntul Domnului.

Haide
tăticule,

te rugăm!

Ionuţ, Viorica,
ce s-a 

întâmplat?!
Păi ne-ai promis că ne

vei povesti despre
Darul cel mai preţios,

nu-ţi aminteşti?

Dar cum ştii 
tu că

Biblia este 
cartea lui

Dumnezeu?

O istorisire 
biblică? 

Nu o istorisire 
biblică, ci istoria

întregii Biblii, 
planul lui 

Dumnezeu 
pentru toţi 

oamenii.

Da, aşa e! Dragii mei, 
despre acest dar ne 

istoriseşte cartea cea mai 
mare dintre cărţi, Biblia, 

Cuvăntul Domnului.
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Dar cum 
este  

Dumnezeu?

Poate
Dumnezeu
într-adevăr

să scrie
cărţi?!

Demult de tot, Dumnezeu a 
 creat lumea şi tot ce se găseşte în  
lume! Apoi Dumnezeu a sădit o 

grădină, grădina Edenului. 
El a pregătit-o special 

pentru o făptură deosebită.

Dumnezeu are grijă de noi şi ne răspunde când
Îi cerem ajutor. Dumnezeu este sfânt şi curat.

Noi nu-L putem vedea, dar El vede şi ştie totul.
Şi Dumnezeu poate face orice. Să vă povestească

tata această istorisire şi atunci veţi înţelege.

Pentru 
noi!

Dumnezeu a scris Biblia folosindu-se 
de 40 de oameni, Ionuţ, timp de 1.500 de ani. 

Biblia are 66 de cărţi, care toate au acelaşi 
înţeles şi se potrivesc perfect. 

Numai Dumnezeu ar fi putut să scrie 
o astfel de carte.
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Facerea lumii, 
Adam şi Eva
Geneza cap. 1, 2

Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul 
şi asemănarea noastră.” Şi Dumnezeu a făcut 
pe om din ţărâna pământului, şi i-a suflat în 
nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un 
suflet viu.

–Ţărână?
– Da, Ionuţ. Dumnezeu poate face orice!
Apoi Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca 

omul să fie singur; am să-i fac un ajutor 
potrivit pentru el.” Atunci Domnul Dumnezeu 
a trimis un somn adânc peste om, şi omul a 
adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din 
coastele lui Adam. Din coasta pe care o luase 
din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie.

Şi Dumnezeu a adus-o pe femeie, Eva, la 
Adam, ca să-i fie soţie.

Dumnezeu a făcut să răsară din pământ în 
mijlocul grădinii Edenului pomul vieţii şi pomul 
cunoştinţei binelui şi răului.

Domnul Dumnezeu a dat omului porunca 
aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din 
orice pom din grădină; dar din pomul 
cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, 
căci în ziua în care vei mânca din el, 

vei muri negreşit.”
Adam şi Eva trăiau în grădină şi erau 

foarte fericiţi. Ei trăiau lângă Dumne-
zeu şi se bucurau de prezenţa Lui. Dar 
într-o zi...
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Adam şi Eva păcătuiesc
Geneza cap. 3

Satan, duşmanul lui Dumnezeu, s-a deghizat în şarpe. 
El nu voia ca Adam şi Eva să trăiască lângă Dumnezeu şi 
să-L asculte.

El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să 
nu mâncaţi din toţi pomii din grădină?”

Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm 
din fructele tuturor pomilor din grădină, dar despre 
fructul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis 
să nu mâncăm din el, şi nici să nu ne atingem de el, ca 

să nu murim.”
Atunci şarpele a sâsâit femeii: „Hotărât că nu veţi 

muri! Dar veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele 
şi răul.”

Femeia a văzut că pomul era bun de 
mâncat şi plăcut de privit, şi că era de dorit ca 

să deschidă cuiva mintea.
– NU! Nu mânca Eva! 

  – Bun sfat, Ionuţ. Dar ea a mâncat, şi a mâncat 
şi Adam. Deodată au simţit că le este frică. 

S-au ascuns de Dumnezeu când acesta umbla 
prin grădină. Când ei au ales să nu-L asculte 

pe Dumnezeu, ei au păcătvit. Atunci 
Dumnezeu i-a izgonit din 

grădina Edenului.
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I-a izgonit?
Dumnezeu nu-i

mai iubea?
N-ar fi trebuit

să-l asculte
pe Satan!

Şi nu L-au mai 
văzut pe Dumnezeu?

Liniştiţi-vă, liniştiţi-vă! Dumnezeu 
îi iubea în continuare, dar El urăşte 

păcatul. Păcatul este cel care ne 
desparte de Dumnezeu.

De ce a făcut atunci 
Dumnezeu să crească 
acel copac în grădină?
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Dumnezeu îi iubea 
pe Adam şi pe Eva. 

Dar El dorea ca Adam 
şi Eva să aleagă, să 

hotărască singuri dacă 
voiau să-L iubească şi 
să-L asculte. Însă ei 

au ales să nu-L 
asculte pe Dumnezeu. 

Nu ştiau ce teribil 
avea să fie când nu
vor mai putea trăi

împreună cu
Dumnezeu.

Şi pentru că ei au
ales să păcătuiască,
toţi urmaşii lor s-au

născut păcătoşi şi
sunt despărţiţi de

Dumnezeu.

Vrei să spui că noi nu
putem să fim cu

Dumnezeu din cauza lor? 
Păi asta nu-i drept.

Nu numai din cauza lor, Ionuţ. 
Noi toţi păcătuim când facem 

lucruri greşite. Dar nu te 
frământa! Dumnezeu avea un

plan minunat ca să ne
readucă in presenta Sa. El
avea doar nevoie de un om

care să fie fără păcat.

Şi când toate lucrurile 
au fost pregătite, 

Dumnezeu şi-a pus 
planul în aplicare. Totul 
a început cu un copilaş!
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S-a născut Isus
Matei cap. 1, Luca cap. 2

Dumnezeu şi-a dăruit propriul Său Fiu Mariei, care a 
născut un bebeluş. Şi 1-a ales pe Iosif ca să o ajute pe Maria 
să îngrijească copilul. Deoarece copilaşul era Fiul lui 
Dumnezeu. S-a născut fără păcat.

Într-o noapte, un înger al Domnului i s-a arătat în vis 
lui Iosif şi i-a zis: „Maria va naşte un Fiu, şi-I vei pune 
numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul lui de 
păcatele sale.” (Isus înseamnă „Dumnezeu mântuieşte”.)

Dar când a venit vremea să se nască copilaşul, 
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Iosif şi Maria au trebuit să se ducă la Betleem.
În timp ce se găseau la Betleem, Maria L-a născut pe 

primul ei Copil, un băiat.
Dumnezeu a trimis atunci îngerii să vestească oamenilor 

că Fiul său S-a născut. Oamenii au venit să vadă minunea: un 
copilaş se născuse, şi El era Fiul lui Dumnezeu!

Isus a crescut ca oricare copil.
– Se ducea Isus la şcoală, tată? Şi se juca?
– Da, Ionuţ. Şi asculta de părinţii Lui, cum asculta şi 

de adevăratul Său Tată-Dumnezeu.
El nu a păcătuit niciodată!
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Isus Învăţătorul
Luca cap. 2, Matei cap. 22, Ioan cap. 3

La vârsta de 12 ani, Isus se afla la Ierusalim cu 
învăţătorii din Templu.

El se aşezase în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i 
şi punându-le întrebări. Toţi care Îl auzeau rămâneau 
uimiţi de priceperea şi răspunsurile Lui.

Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era 
tot mai plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor.

La vârsta de 30 de ani, Isus a început să înveţe şi să 
predice. El îi învăţa pe oameni că pentru Dumnezeu 
este important cum gândesc ei şi cum se poartă. Isus le 
spunea: „Trebuie să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul 
tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot 
cugetul tău. Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare 
poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Isus le arăta oamenilor planul minunat al lui 
Dumnezeu de a-i aduce înapoi la El:

„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”

– Eu cred în Isus, tată!
– O, ce minunat, Viorica!
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Isus Vindecătorul
Matei cap. 4, 9

Isus îi ajuta de asemenea pe 
oameni să înţeleagă cine este 
Dumnezeu. El le arăta că Dumnezeu 
îi iubeşte. Pentru a-i convinge de 
acest lucru, Isus îi vindeca pe oameni 
de orice fel de boli şi de slăbiciuni.

Şi tot mai mulţi bolnavi veneau ca 
să fie vindecaţi. Indiferent de ce fel 
de durere sau boală sufereau ei, sau 
dacă erau sub puterea demonilor, 
sau sufereau de epilepsie, ori erau 
paralizaţi, Isus îi vindeca pe toţi.

Odată, un om important a căzut 
în genunchi înaintea lui Isus:

„Fiica mea adineaori a murit, 
dar vino şi pune-Ţi mâinile pe 
ea şi va învia.”

Isus s-a dus, 
a luat-o pe fetiţă de 
mână, şi fetiţa 
s-a sculat!

– Ce fantastic, 
tăticule! Isus vindeca 
într-adevăr pe oameni?!

– Da, Ionuţ, şi El îi 
vindecă şi astăzi. Nimic 
nu este prea greu pentru 
Isus!
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Isus, făcătorul de minuni
Matei cap. 14, Ioan cap. 6

Isus a mai făcut şi alte lucruri minunate şi uimitoare.  
El a potolit furtuni şi a mers pe apă. 

– O! Ce fantastic!
– Da, Ionuţ, într-adevăr fantastic! Cu o altă ocazie, o 

mulţime de 5.000 de oameni îl urmase pe Isus până într-un 
loc îndepărtat. Prietenii şi ucenicii Lui au vrut să-i trimită 
pe oameni înapoi la casele lor, căci era ora mesei. Însă 
Isus le-a răspuns: „Nu au nevoie să plece, daţi-le voi să 
mănânce.”

Unul din ucenicii săi, Andrei, a zis: „Este aici un 
băieţel, care are cinci pâini de orz şi doi peşti; dar ce 
sunt acestea la atâţia?”

Isus a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a 
împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celor 
ce şedeau pe jos. De asemenea, le-a dat şi din peşti cât 
au voit. După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor săi: 
„Strângeţi firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă 
nimic.” Le-au adunat deci, şi au umplut douăsprezece 
coşuri cu firimiturile care au rămas din cele cinci 
pâini de orz după ce mâncaseră toţi.

– Cum, rămăsese mai multă mâncare decât
fusese la început?
– Da, Viorica. Isus voia să le arate că 

Dumnezeu poate să le satisfacă orice 
nevoie. Şi El face acelaşi lucru şi 
pentru noi, atunci când Îl rugăm.
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Isus şi copilaşii
Matei cap. 19, Marcu cap. 10

Isus a arătat oamenilor că Dumnezeu îi iubeşte pe copii. 
El i-a vindecat, i-a lăsat să-L ajute (ca, de exemplu, băieţelul 
cu pâinile), şi chiar i-a înviat din morţi!

Atunci I-au adus nişte copilaşi ca să-Şi pună mâinile 
peste ei şi să Se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau.

Dar Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la mine. 
Nu-i opriţi! Căci împărăţia cerurilor este a celor ca ei.”
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Apoi Isus i-a luat în braţe pe copilaşi, Şi-a pus mâinile 
peste ei şi i-a binecuvântat.

– Şi eu vreau să fiu binecuvântat de Isus!
– Poţi să fii, Ionuţ. Isus este acelaşi şi astăzi, şi El îi
iubeşte pe copii la fel de mult.
Dar nu tuturor le plăcea de Isus. Ce făcea El şi ce învăţa 

mânia pe conducătorii religioşi. Aceştia erau invidioşi pe 
Isus, pentru că oamenilor le plăcea foarte mult de El. De 
aceea, s-au hotărât să scape de Isus.
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Arestarea şi judecarea lui Isus
Luca cap. 22, Ioan cap. 19

Într-o noapte, pe când Isus era împreună cu 
prietenii Săi, conducătorii religioşi au trimis împotriva Lui 
o ceată de oameni cu săbii şi cu ciomege.

Cei ce erau cu Isus au văzut ce avea să se întâmple 
şi au zis: „Doamne, să lovim cu sabia?” Şi unul din 
ei a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea 
dreaptă.

Dar Isus a zis: „Lăsaţi-i! Până aici!” Şi S-a atins de 
urechea omului aceluia şi 1-a vindecat.
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– A vindecat Isus pe un duşman?
– Da, Viorica. Isus îi iubeşte pe toţi oamenii.
Oamenii L-au prins şi L-au arestat pe Isus. Apoi
L-au dus la Pilat, mai marele acelui ţinut, şi L-au dat în 

judecată. Soldaţii L-au bătut, I-au pus pe cap o cunună de 
spini, şi L-au batjocorit. După aceea, Pilat a vorbit 
poporului adunat.

„Iată că vi-L aduc afară, dar să ştiţi că nu găsesc nici 
o vină in El.”

Dar ei au strigat: „Ia-L, ia-L şi răstigneşte-L!”
Atunci Pilat L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit.
– Dar El nu făcuse nici un rău! Asta nu-i drept!
– Ai dreptate, Ionuţ. Dar nu uita, Dumnezeu avea  

un plan.
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Isus moare pe cruce
Luca cap. 23

Şi oamenii L-au ţintuit pe Isus pe cruce.
Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!”
Împreună cu El duceau şi pe doi făcători de rele, 

care trebuiau omorâţi împreună cu Isus. Unul din 
tâlhari Îl batjocorea: „Nu eşti Tu Cristosul? 
Mântuieşte-Te atunci pe Tine, şi mântuieşte-ne şi pe noi!” 
(Fiul lui Dumnezeu se mai numeşte şi „Cristos”.)

Dar celălalt tâlhar 1-a înfruntat pe primul 
zicându-i: „Nu te temi tu de Dumnezeu? Pentru noi este 
drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile 
noastre, dar omul acesta nu a făcut nici un rău.” Şi I-a zis 
lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni 
în Împărăţia Ta!”

Isus i-a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi 
cu Mine în rai.”

– Avea el să fie împreună cu Isus după ce murea?
– Da, Viorica.
După un timp, Isus a strigat cu glas tare la Tatăl Său, şi 

a murit.
– Parcă încep să înţeleg, tăticule: era Isus omul fără

păcat de care Dumnezeu avea nevoie pentru planul Său?
– Da, Ionuţ. Dumnezeu a trimis pe singurul său Fiu, 

care era fără păcat: Isus. Şi Isus a murit ca să plătească
pentru păcatele noastre, ale tuturor.
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Învierea lui Isus
Matei cap. 28, Luca cap. 24

Prietenii lui Isus I-au pus trupul într-un mormânt. Dis de 
dimineaţă, în prima zi a săptămânii, două femei s-au dus la 
mormânt.

Şi iată că deodată s-a cutremurat puternic pământul, 
căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, şi a 
rostogolit piatra de la uşa mormântului.

Îngerul a zis femeilor: „Nu vă temeţi. Ştiu că voi 
căutaţi pe Isus, care a fost răstignit.  Nu este aici; a înviat, 
după cum zisese... Duceţi-vă repede şi spuneţi ucenicilor 
Lui că a înviat dintre cei morţi.”
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– Ce lucru minunat!
– Aşa-i, Ionuţ. După ce a plătit pentru păcatele noastre, 

Dumnezeu L-a înviat din morţi. Acesta fusese tot timpul 
planul lui Dumnezeu.

Mai târziu, pe când ucenicii lui Isus vorbeau despre cele 
întâmplate, însuşi Isus a stat în mijlocul lor, şi le-a zis: 
„Pace vouă!” Plini de frică şi de spaimă, ei au crezut că văd 
un duh.

Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Uitaţi-vă 
la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt. Pipăiţi-Mă şi vedeţi: 
un duh nu are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.”
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Unde este Isus astăzi?
Ioan cap. 16, Faptele Apostolilor cap. 1

Isus a rămas cu ucenicii Săi multe săptămâni.
– Trebuie să fi fost foarte fericiţi!
– Bine, dar unde este Isus azi?
– Bună întrebare, Viorica.
Isus le spusese ucenicilor: „Vă este de folos ca Eu să plec; 

căci dacă nu plec, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar 
dacă plec, îl voi trimite la voi.”
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După ce El le-a vorbit astfel ucenicilor Săi, aceştia L-au 
văzut înălţându-se la cer, şi un nor L-a ascuns. Şi cum stăteau 
ei cu ochii pironiţi spre cer, doi îngeri le-au spus: „Acest Isus, 
care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni înapoi în 
acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

Va veni vremea când Isus va veni înapoi ca să-i întâlnească 
pe toţi copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu sunt toţi 
cei ce cred că Isus a murit pentru ei, şi prin aceasta păcatele 
lor au fost iertate şi nımic nu-i mai poate despărţi vreodată de 
dragostea lui Dumnezeu!
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Eu vreau să fiu
copilul lui Dumnezeu,

să pot să fiu cu El.

Atunci, hai să-i spunem asta lui Dumnezeu.
El ne ascultă întotdeauna, Ionuţ, aude

rugăciunile noastre şi ne răspunde.
Roagă-te împreună cu mine.

Bravo, Ionuţ! Asta-i cea mai importantă hotărâre 
pe care o poţi lua vreodată! Biblia ne arată că păcatele 

noastre ne despart de Dumnezeu. Şi e scris că:
„Dacă mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn, şi
dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din
morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă
se capătă iertarea păcatelor, şi prin mărturisirea cu

gura se ajunge la mântuire.” 

Romani cap. 10:9-10Eu pot spune asta!
Cred cu adevărat

în Isus!
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O, Doamne, ştiu că am păcătuit. Am ales greşit şi am 
făcut lucruri rele. Îmi pare rău acum. Te rog să mă ierţi. 
Ştiu că Fiul Tău, Isus, a murit 
pentru păcatele mele, şi cred  
că Tu L-ai înviat din morţi.  
Doresc ca Isus să fie Domnul 
meu. Îţi mulţumesc pentru că 
mă iubeşti şi mă primeşti să  
fiu copilul Tău. Te rog să mă 
umpli de Duhul Tău Sfânt, aşa 
ca să am puterea de care am 
nevoie ca să Te ascult. Amin.
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O, acum sunt copilul lui 
Dumnezeu, nu-i aşa?

Sigur că da!

De acum încolo, pentru a-L 
cunoaşte mai bine, să-I vorbeşti 
lui Dumnezeu prin rugăciune,  

şi să citeşti despre El în cartea 
Lui, Biblia. Dumnezeu îţi 

vorbeşte prin Biblie, 
învăţâdu-te care sunt lucrurile 

importante 
pe care le ai  
tu de făcut.

Să-L iubeşti, să 
vorbeşti oamenilor 

despre  
Isus, şi să le arăţi 

dragostea lui 
Dumnezeu 

pentru ei şi ce
putere are El.

 Adică ce, 
 tată?

Isus a spus ucenicilor Săi: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici 
din toate neamurile. Şi învăţaţi-i să urmeze toate

poruncile pe care vi le-am dat vouă. Şi Eu sunt cu voi  
toate zilele până la sfârşitul veacului.” Matei cap. 28:19-20
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După ce S-a înălţat la cer, Isus ne-a trimis 
Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne va conduce, ne  
va învăţa, şi ne va da putere de la Dumnezeu  
ca să putem vorbi despre Isus şi altor oameni.

Vreu să le 
vorbesc despre 
Isus prietenilor 

mei!

Hei, ascultaţi-mă! 
Mi s-a întâmplat  
cel mai minunat 

lucru: am devenit 
copilul lui 

Dumnezeu! Dar 
şi voi puteţi crede 

şi lua aceeaşi 
hotărâre! Rugaţi- 
vă, şi Dumnezeu  

vă va asculta, 
căci El vă iubeşte. 
Dumnezeu vă va 

ierta şi vă va primi 
să fiţi copiii Lui.
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Citeşte Careta lui Dumnezeu, 
aceasta îţi va transforma viaţa!
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