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Ada musimnya bagi segala sesuatu 
Dan waktunya untuk setiap muksud dan tujuan 
Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk mati 
Ada waktu untuk menabur benih dan ada waktu untuk memetik panen 
( Ecclasiates ) 
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