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  Gazdagrét, 

2009.12.13 

Prédikáció 

 

Evangélium: Lukács 3, 10-18. 

 Bizonyára jól tudjátok, hogy a HANG- könyveknek a terjesztését mi 

vállaltuk el, és ennek kapcsán nagyon sok emberrel kerülünk kapcsolatba. A 

minap éppen az Ivett vette föl a telefont egy ilyen jelentkezőnél, és 

természetesen ilyenkor mindig valamiféle közelebbi kapcsolatba kerül az 

ember azzal, aki jelentkezik abban az ügyben, hogy ő HANG- könyvet 

szeretne kérni, mert szeretné olvasni. És a beszélgetés kapcsán természetesen 

mindig egyre inkább Jézusra terelődik a szó, olyannyira, hogy az illető, ahogy 

mesélte,, elmondta, hogy a Miatyánk -ban nem tudja elmondani azt a részt, 

hogy „ne vígy minket a kísértésbe!”  

 Ivettel aztán beszélgettünk erről a dologról, mert ő sem tudta hova tenni 

ezt a dolgot, és aránylag rövid idő alatt sikerült vele megértetni, hogy semmi 

baj nincsen ezzel az igerésszel, csak éppen az, aki úgy döntött, hogy ezt ő,  

mivel nem érti –  nem imádkozza- úgy döntött, hogy „ez nem jó”.  

 De hát nem ez az egyetlenegy eset, amikor az ember úgy gondolja, 

hogy Jézus valamit nem jól mondott. „Valami nincsen jól az 

evangéliumokban”. Saját, nagy Hang-közösségünkben is megéltük azt, 

amikor egyik testvérünk, aki Rózsafüzér - imát hivatva volt vezetni, az 

Üdvözlégy Máriát egy más szöveggel kezdte el mondani, mert ő úgy 

gondolta, hogy az a szöveg úgy „nem jó”. Hát aztán vége nincs ennek a 

sornak, hogy ki hogyan értelmezi az evangéliumot, és ki mit képes ebből 

elhinni.  

 Fültanúja voltam, amikor egy Bokor-összejövetelen a Feri bácsival 

együtt voltunk - a Feri bácsi vitt magával – és az egyik Bokor-tag elkezdett 

arról az igerészről beszélni, hogy „építsük fel az Isten Országát”. És a Feri 

bácsi rákérdezett „Te, ez hol van az evangéliumban?” mert az, hogy 

„találjátok meg az Isten Országát”, az igen.  

Azt mondja „hát ez ugyanaz...” 

Azt mondja a Feri bácsi: „hogy lehetne ugyanaz”? 

 Tehát arról szól ez a dolog, hogy az ember a természetéből kiindulva 

rendkívül hajlamos arra, hogy amit nem képes megérteni, ahhoz hozzáigazítja  

az Istent önmagához - abban a dologban, hozzáigazítja az Istent önmagához. 

 Mi a probléma itt? Testvérek, a probléma a gondolkodás-átalakítás. Hát 

nem véletlenül maradt ki 2000 éven keresztül a Mk. 1.15-ből az, hogy 

„alakítsátok át gondolkodás-módotokat és – örüljetek az örömhírnek. Ez a 

kettő annyira összefügg, hogy az egyik a másik nélkül meg sem áll. Jézus úgy 

indítja, hogy „elközelgett hozzátok az Isten Országa”. Ez egy nagyon jó hír, 

csak valahogy meg is kellene tudni élni. Ahhoz, hogy ezt valaki megértse, 

megélje, ahhoz bizony át kell alakítania gondolkodását.  

Testvérek, lépten-nyomom tapasztaljuk, hogy mindenki, aki valamiféle 

kapcsolatba kerül az Istennel, és legalább egyszer elolvasta felületesen az 
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evangéliumokat, az már úgy gondolja, hogy „zsebre tettem a Jézuskát, és már 

én mindent tudok, itt már nekem újat nem mondhatnak”.  

És mi 15 éve tanuljuk az evangéliumokat, 15 éve tanuljuk a HANG –ot, 

- nem akármilyen szinten,- és bomlik ki előttünk állandóan mindaz a tartalom, 

amit eddig nem értettünk. Mert az ember türelmetlen. Azt mondja, hogy ha én 

egyszerre, előszörre,  ránézésre nem értem meg, akkor az nem úgy van.  

 Mit jelent az, hogy „alakítsd át gondolkodásodat”? Nem először 

hangzik el ez a kérdés és nem egy ember szájából. Volt olyan, hogy valaki a 

Feri bácsi lábainál ült éveken keresztül, aztán elmaradt, aztán eltelt 2-3 év, 

olvasgatja is a HANG könyveket, és ezek után teszi fel a kérdést egyik 

testvérünknek, hogy „Te, mi is az a gondolkodás-átalakítás?” Márpedig a 

HANG erre teszi a hangsúlyt. Ez a központi kérdése. Ez az alapja.  

 A gondolkodás-átalakítás nem más, mint Jézus gondolkodásának, 

értékrendjének a megismerése. Miért kell nekünk Jézus gondolkodását 

megismerni? Miért kell az értékrendjét megismerni? Hát én hogy ne 

ismerném, hogy ne érteném azt a dolgot?  

Testvérek, mindenki úgy gondolja, kivétel nélkül, hogy a szeretet és 

Jézus azonosítható tartalmak. És ezzel nincs is semmi baj. De amikor 

megkérdezik valakitől, hogy „te tudsz-e úgy szeretni, ahogy Jézus szeret?” 

„Hát perszem, hogy tudok”. Szeretem a feleségemet, szeretem a gyerekemet, 

szeretem a férjemet, stb. és hivatkozik arra az érzelmi tartalomra, amely, ha 

elhatalmasodik az emberen, akkor bizony csalódás, keserűség és fájdalom az 

osztályrésze.  

Ez lenne Jézus? Hát akkor vakarjuk a fejünket, hogy akkor most miről 

is van szó?  

Testvérek, mi már tudjuk, mi már találkoztunk azzal, hogy Jézusnak 

minden egyes szava, minden egyes mondata más tartalmat hordoz, mint az 

evilági értelmezés. Nem véletlenül mondta Ő Pilátusnak, hogy „az én 

Királyságom nem e világból való”. Testvérek, ha valaki az evilági 

értékrenddel átmegy a másvilágra és bekerülne az Isten országába Jézus 

mellé, úgy járna, mint  az az ember, aki a nyelv tudása nélkül elkerülne 

Kínába. Csak nézne nagyokat. Semmit nem értene.  

Mi már tudjuk azt, hogy Jézus más tartalommal tölti meg azt, hogy 

„boldogság”. Mert minden ember az evilági gondolkodásából kiindulva akkor 

boldog, hogy megvan az, amire vágyott. És amikor megvan, akkor elkezdődik 

újból a dolog, mert akkor megint másra vágyom. Amikor az is megvan, akkor 

megint másra vágyom Aztán, ha megvan az, amit vágytam, és ellopják, vagy 

tönkremegy, akkor ott a katasztrófa.   „Hova lett a boldogság?”  

Márpedig a HANG tanításából tudjuk, hogy  csak azok az értékek 

érdemlik meg az „örök érték” nevet, amelyek valóban nem múlnak el. A 

boldogság egy olyan erkölcsi kategória, amely csak akkor boldogság, ha nem 

múlik el. Ha nem tudom elveszteni.  

Hát akkor itt egészen másról van szó.  

És hogy vagyok  a szeretettel? Testvérek, megint 2009-ben itt van a  
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Karácsony. A szeretet ünnepe. A Szeretet megszületésének az ünnepe. A 

világosságnak a sötétségbe való megszületésének az ünnepe. S mi történik? 

 Sokat beszéltünk már erről sokféle módon világítottuk meg, és 

mindenki tudja pontosan, hogy ez az ünnep ma már  a világban - az 

ajándékozásról szól. Arról az ajándékozásról, hogy „akkor szeretem a 

másikat, ha minél inkább ki tudom elégíteni a vágyait”. Akkor vagyok bajban, 

ha valakinek nagyon nagyok a vágyai. És a lehetőségeim meg nagyon 

kicsinyek. Ha valaki olyan autóra vágyik, mint ahogy a reklámban is benne 

van, hogy őneki most új autó kell, a régi nem jó – akkor szeretjük őt jól, 

mondja  a világ, ha ezt autót bármi áron  megszerzem neki. Bármi áron 

megszerzem neki, bármi áron, még akkor is, ah bankkölcsönt veszek föl ez is 

egy természetes dolog ma már, hogy az emberek ma már olyan mértékben 

adósodnak el, vállalják túl magukat, hogy utána ebbe akár bele is 

gebedhetnek. Nem egy ember a saját lakását veszítette el és lett földönfutóvá, 

mert olyan dolgokba ment bele olyan dolgokba, amiről azt gondolta, hogy „ez 

a szeretet”. Adni, adni, adni, adni, – minél többet adni! Hát ne tudjátok meg, 

hogy az én két unokám is mi mindent kap Karácsonyra. Egyiket leteszi, a 

másikhoz hozzá se nyúl – hihetetlen. Pedig mi még visszafogjuk magunkat.  

Hogy van ez Jézusnál? Jézus pontosan mondja fel a leckét a farizeusnak 

a szeretettel kapcsolatban, amikor megkérdezi, hogy mi a fő parancs. És 

mondja, hogy „szeresd az Istent, teljes szívedből, lelkedből, erődből, 

elmédből – és szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.” Ez a két rész nem 

egymás mellett található az Ószövetségben, az egyik 5 Mózesnél, a másik 3 

Mózesnél  található. Mégis egymás mellé kerül Jézus felmondásában. És 

amikor a farizeus azt mondja, hogy „jól mondtad”, Jézus válasza az, hogy 

„nem vagy messze az Isten országától”. Nem azt mondja, hogy „benne vagy” 

azt mondja „nem vagy messze. Közel vagy a megértéshez”. 

 Mi mindannyian 2000 éve abban a gondolatkörben vagyunk benne, 

hogy „szeressük felebarátainkat, mint tenmagunkat”, ha egyáltalán képesek 

vagyunk ezt a dolgot felfogni. Ez ugyanis nem nélkülözheti azt a 

megközelítést, hogy az „önszeretet csúcsérték”. Nem az önzés – a helyes 

önszeretet. Amely azt fogalmazza meg, hogy akkor szeretem magamat 

helyesen be magamat a mennyországba, ha mindenkit szeretek. Szeretem az 

ellenségemet, szeretem a felebarátomat, szeretem a testvéremet, és 

mindenekelőtt - szeretem az Istent.  

 MI adódik ebből a dologból? Akkor szeretem kellőképpen a 

felebarátomat, mint tenmagamat, ha azt adom neki,  amit magamnak is 

kérnék, magamnak is kívánnék. Nincsen ebben semmi új.  

Manapság ezt arra szokták átfordítani, hogy „figyeljünk a 

rászorulókra”. Hogy ki miben rászoruló? Rengeteg hajléktalan van a világban. 

Rengeteg szerencsétlen, magányos, egyedülálló – és szeretetből ide megyünk, 

oda megyünk, amoda megyünk és csináljuk,  és adjuk, és  áldozzuk magunkat  

és rendezzük a dolgokat - és nincs benne semmi új.  

Máté evangéliumának a 26. fejezete valahol erről szól, amikor a király 

a jobb és bal oldalára állítja  a bakokat és  a kecskéket, tehát a jókat és a 
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rosszakat, vagyis az övéit és a nem övéit és azt mondja nekik, hogy azért 

álljatok a jobb oldalamra, mert amikor éhes voltam, enni adtatok, 

felruháztatok, stb. És ezek megkérdezik „mikor adtunk neked enni?2 És ezt 

feleli rá, hogy „amikor a legkisebb testvéreimmel ezt tettétek, akkor velem 

tettétek”. 

 Testvéreim, nagyon-nagyon sokáig mi is úgy gondoltuk, hogy itt arról a 

jézusi közösségről van szó, amelyben Jézus a testvéreit fogalmazza meg (a 12 

tanítványt) meg azokat, akik befogadják Jézust. Akik alakítják a 

gondolkodásukat. Csakhogy a Károli -féle bibliában, ugye tudjátok, hogy az 

utalások mindig jelölve vannak, hogy melyik ószövetségi rész tartozik ehhez. 

És ha az ember ezt megnézi, kiderül hamar, hogy Ézsaiás próféta, akire 

hivatkozik, e tekintetben, egy új tartalom  kibontakozását kínálja az embernek 

a gondolkodásban a szeretet kapcsán, e tekintetben. Ugyanis itt egy kicsikét 

összefügg azzal a dologgal, hogy tudnunk kell: Máté evangelista elsősorban a 

zsidóknak írta az evangéliumát. Mindegyik evangélista valamiféle előjellel 

fogalmazta ezt meg, tudjuk, hogy Lukács a prozelitáknak és azoknak, akik 

nem zsidók voltak, azoknak írta meg az evangéliumát.  Máté a zsidóknak, és 

éppen ezért telis-tele van tűzdelve ószövetségi részekkel, ószövetségi  

utalásokkal. 

 Milyen egy jó zsidó? Egy jó zsidó olyan, hogy megtartja a szombatot, 

és megtartja a böjtöt és megtartja az ünnepet.  Mit jelent az, hogy 

„megtartja”? Megtartja a böjtöt és megtartja a szombatot? 

 A böjt kapcsán Ézsaiás próféta az 58, 6-os igerészben a következőket 

mondja: (ez azért nagyon érdekes, mert minden ember a böjtöt 

valamiféleképpen az önmegtagadással hozza, kapcsolja össze, (Egy kicsit a 

szombat is erről szól, hogy mit nem szabad. Az is a tagadásról szól 

valamilyen szinten. És erre Ézsaiás prófétán keresztül az Úr a következőket 

mondja): 

 „Hát nem ez-é a böjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak 

bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az 

elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem az-é, hogy az éhezőnek 

megszegd kenyeredet és a szegénybujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent 

látsz, felruházzad és testvéred elől el ne zárkózz. Ha odaadod utolsó falatodat 

az éhezőnek és az elepedt lelkűt megelégíted, feltámad a sötétségben 

világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.” 

 Nem hiszem, testvérek, hogy bárkinek is, aki a böjttel találkozik, az 

jutna az eszébe, amit Ézsaiás próféta itt megfogalmaz. Márpedig ez a 

felebaráti szeretet. Erről beszél Jézus, maikor azt mondja, hogy „szeresd 

felebarátodat, mint tenmagadat”. Erről szól a szombat törvénye is. Ezért Máté 

nyilván azt akarja megfogalmazni, hogy az kerül a királynál jobb oldalra, az a 

zsidó kerül jobb oldalra, aki így tarja be a böjtöt, aki így tartja be a 

szombatot. Mert amíg mi abban gondolkodtunk, hogy a legkisebb testvérem a 

jézusi közösségben levő testvérünk, addig Máté nem ezzel tölti meg, hanem a 

zsidó felebarátjával. Az lesz neki a legkisebb testvére.  
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Miért az lesz neki a legkisebb testvére? Mert a szövetség népéről van 

szó. Hát azt akarja megmagyarázni az Úr ezeknek az embereknek, hogy ha te 

is, meg te is, meg te is, meg te is – a szövetségbe tartozol, a Velem való 

szövetségbe, akkor egymással ne szúrjatok ki! Ne zsaroljátok egymást, ne 

forgassátok ki egymást a vagyonából – ne tegyétek egymás kezére a rabság 

bilincseit. Nem véletlenül van benne a szombat törvényében az, hogy 49 

évenként mindenkinek vissza kell adni a földjét! Mindenkinek meg kell 

szüntetni a rabszolgaságát! Izraelben. 

Mert így tudod szeretni a felebarátodat - a másik zsidót. És eljön Jézus 

és a működésének a végén azt mondja a tanítványainak: új parancsolatot adok 

nektek. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. 

 Hozzáteszem, hogy az evangéliumokban (a Károli-ban) ehhez a 

részhez azt csatolták hozzá, hogy „szeresd felebarátodat.” Akkor ebben mi az 

új?  Ezt eddig Jézus is ismerte, a zsidók is ismerték, a tanítványok is ismerték. 

 MI ebben az új? Mi ebben a szokatlan? Mi ebben a furcsa? Mi az, 

amivel eddig még nem találkoztunk? - tehetnék fel a kérdést a tanítványok. 

Testvérek, valami szokatlan dologról tesz tanúságot Jézus. 

A közösségben feltettem azt a kérdést, hogy testvérek, ha itt a testvéri 

közösségben a tudomásotokra jutna, vagy a tudomására jutna 

valamelyikeknek, hogy valamelyikőtök gyilkosságra készül. 

Valamelyikőtöket meg akarná ölni. Mit csinálnátok? 

 A válaszok megfogalmazódtak: „Hát beszélnénk vele! Hát 

lebeszélnénk! Ne csináljon magával ilyet, hát egyáltalán…Hát... Rögtön 

valamit csinálnánk, hogy ezt ne csinálja!” 

Kisebb dogokban is, ha valami bűnt akarna elkövetni, vagy önmaga ellen 

rosszat akarna tenni, hát odamennénk, és mondanánk „Ne! Dehogy is! Hát 

hogy…. ugyan…..!” 

 Jézus mit csinál? Az utolsó vacsorán azt mondja Júdásnak,- miközben 

pontosan tudja, hogy mire készül – hiszem már háromszor előre megjósolta – 

nem beszéli le Júdást, nem mondja neki, hogy „drága barátom! Magaddal 

szúrsz ki! Kárhozatra ítéled magadat! Hát nem akárkit akarsz elárulni!” 

 Hanem - mit csinál Jézus? Tudomásul veszi, hogy Júdásnak van egy 

döntése, Az Ő tanítványa döntött. Eldöntötte, hogy elárulja a mesterét. Nem 

mondhatjuk azt, hogy nem tudta, hogy mit csináljon! Hát Júdás nem volt 

hülye!  Hát pontosan ismerte a törvényeket! Nem véletlenül ment vissza  a 

templomba később és dobta oda a 30 ezüstpénzt a Templom kövére, mert a 

zsidó törvények szerint – ha valaki megtagadja  a saját tanúságtételét – akkor 

ő is halálfia. És Júdás végül azt az ítéletet hajtotta végre sajátmagán, amit 

egyébként is kellett volna, hogy végrehajtson rajta a Nagytanács.   

 Jézus azt mondja neki, hogy „menj, és tedd gyorsan, amit akarsz”: 

Jézus így szereti a felebarátját, így szereti a testvérét – így szeret bennünket. 

Jézus úgy szeret bennünket, hogy tud áldozattá válni. Egy olyan 

szeretet-tartalmat mutat fel nekünk, amely túllép azon a szereteten, hogy „úgy 

szeresd felebarátodat, mint tenmagadat”, hanem „úgy szeresd felebarátodat, 

testvéredet, hogy tudd a rövidebbet húzni”. 
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 Hogyan tudjuk ezt megtenni? Hát mi már tudjuk a HANG-ból és az 

evangéliumokból, hogy velünk semmi, de semmi rossz nem történhet.   Azzal, 

hogy megölnének bennünket, ez nem rossz. 

 Azt mondja Jézus a HANG-ban, hogy „aki fél a haláltól, az fél a Velem 

való találkozástól”. Hát mi ezt tanuljuk, ezért alakítjuk a gondolkodásunkat,  

hogy nem hogy ne féljünk a Vele való találkozástól – ha ne is áhítsuk a halált 

-  de vegyük tudomásul, hogy ez egy átmenet, és akkor jön el, amikor el fog 

jönni.  

 De Jézus ezen túlmegy, olyan értelemben megy túl, hogy nem ágál, 

nem vitatkozik, nem győz meg senkit. Hogy „ne tegyél az én káromra”, 

hanem tedd azt, amit jónak látsz, még akkor is, ha az én életem bánja!” 

 A múlt hónapban a hirdetés kapcsán ezzel a szeretet-tartalommal 

kapcsolatban azt mondtam, hogy én arra jöttem rá, hogy a Feri bácsi 

közösségének, a legszűkebb közösségének a tagjai nem tudták egymást - tehát 

mi nem tudtuk egymást szeretni. Nem tudtuk a Feri bácsitól ezt eltanulni. Feri 

bácsi már Székesfehérváron volt, a papi otthonban, és akkor már az egyik 

testvérem – paptestvérem – Inárcson már hirdette, Hogy „a Feri bácsi nem 

tudott minket megtanítani a gyakorlati szeretetre. Mert annál nagyobb ugye 

nincsen, mint hogy a rászorulókat segítsem valamilyen úton-módon! 

 Igaz. hogy a HANG felhívja a figyelmünket, hogy  ne  a körülményeink 

alakításában lássuk meg az életünk megoldását! Mert ha  valaki ebben látja 

meg, akkor az bálványimádó! A körülményei alakításától még senki nem lett 

boldog, senki nem lett jobb, és senki nem lett  Istenszeretőbb!   Hát mehetünk 

mi a világba, felkarolhatjuk a hajléktalanokat, az éhezőket, a fázókat, 

adhatunk nekik ételt, hajlékot, ruhát, egyik sem lesz Istenszeretőbb ettől! De 

ez nem azt jelenti, hogy ne adjad neki, ha a lelki békéd ettől van meg! Nem 

azért, mert neki nincsen ruhája, hanem azért, mert nekem így van meg a lelki 

békém. 

 Márpedig minden embernek az oldja meg az életét, ha megtér. Ha 

megérti végre Jézust, ha végre megérti azt, hogy kicsoda ő és ki az Isten. 

 Lehet bárkinek házat adni két házat , autót, 2 hajót adni, és akkor 

házzal, autóval hajóval fog elkárhozni. És rátettük az életünket erre a 

munkára. És nem mond mást ez a dolog, hogy értelemmel és szívvel. Ezt 

gondold át, hogy mit teszel, és miért teszed.  

Ha mi megértettük volna a Feri bácsit, aki arról tett tanúságot, hogy 

amikor a Szabó János odaállt elé és azt mondta, hogy „Feri bácsi, én tábort 

szeretnék szervezni” – nem  kérdezte, hogy miért, mikor, mit akartok tanítani, 

mit akartok ott csinálni, hogyan, mint – egyetlen szót mondott „Csináld”. 

Csináld, és majd meglátjuk.  

 Amikor Magyartésre a HANG- összejövetelt kitaláltuk, azt mondta, 

„csináld”. Nem kérdezte meg, hogy miért, hogyan, hogy jó lesz-e vagy rossz 

lesz-e, mi lesz ennek a hozadéka; mikor lelkigyakorlatot akart valaki tartani, 

ugyanazt mondta, hogy „csináld”. 

 Testvérek, egy nagyon rossz tapasztalatom volt abban az időben, 

amikor minket pappá szenteltek, kettőnket, de hárman voltunk, hárman 
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lettünk papok és elment a híre annak, hogy ez  3 pap valami     hatalmi harcba 

keveredett, amiatt, hogy „ki lesz a Feri bácsi utóda?”   

Ez nem volt igaz, de így élték  meg a testvérek, és ha így élték meg, 

akkor az ő számukra ez valóban így volt. És minden egyes mondatot és 

minden egyes cselekedetet tudtak ennek igazolására beállítani a 

látásmódjukba.   De ha mi megtanultuk volna azt, hogy mi az, hogy szeretet – 

Jézustól - hogy tudjak áldozattá válni, akkor mindenki tudta volna, hogy ha 

valaki valóban magához akarta volna ragadni a kezdeményezést és ő akart 

volna a Feri bácsi    utódja lenni, akkor  a másik kettő hátralép: „csináld”. 

Mert akkor nincs harc. 

Testvéreim, Jézus új parancsot adott nekünk. Nem azt mondta, hogy 

úgy szeressük egymást, mint ahogy az Ószövetségben van, hogy „szeresd 

felebarátodat, mint tenmagadat”. Azt mondta, hogy „ha tanítványok vagytok, 

ha tanítványok akartok lenni, és engem követni, akkor úgy szeressétek 

egymást, ahogy én szerettelek titeket, mert  

nincs nagyobb szeretet annál, mint ha lelkét adja valaki a barátaiért. 

Legyen az akár az Égi Béke itt a Földön.  

                                                              Amen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


