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Esinleme 13:1-8 der ki, “Sonra
on boynuzlu, yedi başlı [İncil yedi
başın yedi dağlı şehrin, yani Roma,
İtalya’nın sembolü olduğunu söyler. Herhangi bir turizm acentesine
girip yedi dağlı şehre bilet istediğinizde, size Roma, İtalya’ya bilet
keserler.] bir canavarın denizden
çıktığını gördüm [ben, Havari Yuhanna]. Boynuzlarının üzerinde
on taç vardı, başlarının üzerinde
küfür niteliğinde adlar yazılıydı.
Gördüğüm canavar parsa benziyordu. Ayakları ayı ayağı, ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejderha [şeytan
(Esinleme 12:9, 20:2)] canavara
kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi.
“Canavarın başlarından biri
ölümcül bir yara almışa benziyordu. Ne var ki, bu ölümcül yara
iyileşmişti. Bütün dünya şaşkınlık
içinde canavarın [tek-dünya devleti] ardından gitti. İnsanlar canavara [tek-dünya devleti] yetki veren ejderhaya [şeytana] taptılar.”
“Canavar gibisi var mı? [Bugünün
tek-dünya devleti, yeni dünya düzeni gibisi var mı?] Onunla kim
savaşabilir?” diyerek canavara da
taptılar.

“Canavara, kurumlu sözler söyleyen, küfürler savuran bir ağız
[Bu, bugünün propagandacısı haber basınını sembolize ediyor. Basın canavarın ağzıdır.] ve kırk iki
ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. TANRI’ya küfretmek
[bugünün dünyasında yaşayan,
TANRI’nın SÖZ’ünü tek-dünya
devletinin ve onun tek-dünya propagandacısı olan basının etkisiyle
yok sayan insanların yaptığını gördüğümüz gibi], O’nun [TANRI’nın]
adına [TANRI’nın adı TANRI’nın
SÖZ’üdür (Yuhanna 1:1-4, Esinleme 19:13)] ve konutuna [bu, O’nun
yeryüzünde içlerinde yaşadığı
azizlerdir1], yani gökte yaşayanlara [bunlar Cennet’teki melekler ve
bizden önce Cennet’e gitmiş olan
bütün azizlerdir] küfretmek için
ağzını açtı.
“Azizlerle savaşıp [onun, yani
dünya devletinin bugün bize savaş
açtığını görüyoruz] onları yenmesine izin verildi. Canavar her oymak,
her halk, her dil, her ulus üzerinde
yetkili kılındı. [Yine bu da bugünün
son derece geçici olan tek-dünya
devleti, yani canavardır.2] Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı
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beri boğazlanmış KUZU’nun Yaşam Kitabı’na adı yazılmamış olan
herkes ona tapacak.”
Bu, dünyadaki, kurtarılmamış
olan bütün insanların Cehennem’e
ve Ateş Gölü’ne gideceği anlamına
geliyor (Esinleme 14:9-11).3 Orada milyarlarca insan olacak, çünkü onlar Şeytan’a, canavar devlete
ve tek-dünya kilise tarikatına, tahtı
Roma, İtalya’da olan sahte peygambere [Roma Katolik tarikatı] tapıyorlar.
Daniel kehanetinde Esinleme
bölüm 13’te sözü edilen aynı dünya devletine yer vermiştir. Bu aynı
canavar Daniel 7:7’de görülür. O
şöyle demiştir: Bundan sonraki
gece görümlerimde korkunç, ürkütücü, çok güçlü dördüncü bir
(devamı 2. sayfada)

1 Hezek. 11:19-20, 36:27, 37:26-28, Yuh. 14:15-20, 23, 15:3-7, 17:21-23, Rom. 8:8-11, 1 Kor. 3:9, 16-17, 6:15-20, 2 Kor. 6:16-18, Efes. 2:18-22, Filip. 2:13, Kol. 1:27-29, 1 Yuh.
3:24, 4:4 2 Dan. 2:28-45, 7:7-27, 8:1-25, 11:13-45, Esin. böl. 13, 14:8-11, böl. 17, 18 3 Matta 3:1-10, 7:13-14, 13:37-42, 47-50, Yuh. 15:1-6, Esin. 20:10-15, 21:8
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görenler bakıp bakıp şöyle düşü- alınlarına ve ellerine onun işaretinecekler: Dünyayı sarsan, ülkeleri ni almamış olanlardı. Hepsi dirilip
titreten, yeryüzünü çöle çeviren, MESİH’le birlikte bin yıl egemenlik
(1. sayfanın devamıdır)
kentleri yerle bir eden, tutsakla- sürdüler” (Esinleme 20:4).
yaratık gördüm. Büyük demir diş- rı evlerine salıvermeyen adam bu
“Onları saptıran İblis ise canavar6
leri vardı [Roma her zaman demir mu?” (Yeşaya 14:16-17).
la [dünya devleti ve tek-dünya tarikrallık olarak bilinmiştir. BazılaKutsal Yazılar’ı okursanız, katı] sahte peygamberin de [sahte
rı bunun Prusya olduğunu söyler, TANRI’nın SÖZ’ünün ne kadar peygamber tek-dünya tarikatına,
ama bu Kutsal Yazılar’da sözü ge- doğru olduğunu bilirsiniz.7 İn- yani Roma Katolikliği’ne dahil olan
çenlerden farklıdır.]; yiyip parça- cil’deki kehanetlerin gerlıyor, artakalanı ayakları altında çekleştiğini nereye baksanız
çiğniyordu. Kendisinden önceki görebilirsiniz. Şeytan buÇeviri Bölümümüzden
yaratıklara benzemiyordu.” Bu dör- günün devleti, yani canavar
Hollandaca tercümanlarımızın birinden
düncü krallık tamamen Şeytan’ın aracılığıyla felaketlere sebep
Metinler bana yeni kavrayışlar kakontrolündedir.4 O, “yıkıcı iğrenç oluyor ve bu sorunu çözebitıyor.
Kutsal Yazılar’ı yalnızca bölüm
5
şey”dir (Daniel 11:31).
lecek hiçbir insan, Demokrat
bölüm okudum, ama kimse bağlanŞeytan’ın dine küfreden bu kral- ya da Cumhuriyetçi hiçbir
tıları bu metinlerde olduğu gibi açıklığı feci, korkunç, iğrenç, pis, şeyta- politikacı yok, çünkü bunlar
lamadı. Bunun için size ve Tanrı’ya
ni, hain, nefret dolu ve kötücüldür. İncil’de yazılı ve harfi harfine
teşekkürler!
Bu, Şeytan’ın Mesih karşıtı devleti- gerçekleşiyor.
Tanrı sizi kutsasın,
dir; bu devlet dünyada felaketlere,
“Bazı tahtlar ve bunlara otuAnita
yıkımlara sebep olmaktadır. Şeyta- ranları gördüm. Onlara yargının size yaptığı şey için TANRI’yı lama yetkisi verilmişti. İSA’ya
Lehçe tercümanlarımızın birinden
suçlamayın. Şeytan ve dünyada- tanıklık ve TANRI’nın SÖZ’ü
Bugün bir Polonya web sitesinde
ki bütün insanlar Cehennem’e ve uğruna başı kesilenlerin canVatikan’la
ilgili bir makale okudum.
Ateş Gölü’ne atıldığında, kayıp larını da gördüm. Bunlar, caBaşlığı, “Vatikan Yetkilisi Eşcinsel Raruhlar Şeytan’a diyecek ki, “Seni navara ve heykeline tapmamış,
hiplerle İlgili Gizli Kamera Raporun4 Dan. 7:25, 11:36-39, 2 Sel. 2:1-11, Esin. 13:2-8, 17:3-14, 18:2-4, 24, 19:20 5 Dan. 9:27, 12:10-12, Mark.
13:14-20 6 Yeş. 14:9-20, Hezek. 28:11-19, Yuh. 8:44, 10:10, 2 Kor. 4:3-4, 11:14-15, 1 Pet. 5:8, Esin. 12:3-9,
dan Sonra Askıya Alındı” idi ve ma12, 16:13-14, 18:21-24 7 Mezm. 12:6, 111:7-8, 119:89, 152, 160, Yeş. 40:8, 55:10-11, Matta 5:17-18, 24:34kalenin gerçek tabiatını gösteriyor.
35, 2 Tim. 3:14-17, İbr. 4:12, Yak. 1:18, 21, 1 Pet. 1:23-25, Esin. 19:11-16
Vaiz Alamo’nun söylediği ve öğrettiği her şeyin, onları okuduğum her
gün bana daha mantıklı gelmeye
Hindistan
başladığını kabul etmeliyim.
İsa sevgisini paylaşan sevgili Kız ve Erkek Kardeşlerim,
Sizi en kutsal selamları gönderiyorum. Tanrı’nın lütfuyla ve sizin harikulade literatürünüzün yardımıyla, bölgemizdeki bir kardeş vaftiz edildi. Adı Yoseph. Eskiden maymun tanrıya tapardı. O
da Mesih kitabını ve literatürü alıp okudu. Literatürü okuduktan
sonra gerçek Tanrı’yı düşünmeye başladı.
Bir gece düşünürken bir ses duymuş. Duyduğu sözler Telugu
dilinde, “İsa tek Kurtarıcı’dır” sözleriydi. Ama o aynı fikirde değilmiş. Ses aynı şeyi 10 kereden fazla tekrarlamış. Kardeşimiz şoka
uğramış; o Tanrı’ya inanmaya başladı ve dönüşüm geçirdi. Pazar
toplantımızda da tanıklığını tekrarladı ve vaftiz edildi.
Bizim için dua edin. Biz yaptığınız harikulade işler için dua ediyoruz. Tanrı sizi kutsasın.
İsa sevgisini paylaşan kardeşiniz,
Solman Raju Kola			
Andhra Pradesh, Hindistan
Vaiz Solman Raju Kola, Hindu dinin-
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den İsa’ya yeni dönmüş olan Yoseph’i
vaftiz ediyor

herkestir] içinde bulunduğu ateş ve
kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz,
sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir” (Esinleme 20:10).
Havari Yuhanna şöyle demiştir: “Minik çocuklar, bu son saattir. Deccal’in geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok
sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bun-

dan biliyoruz. Bunlar aramızdan
çıktılar, ama bizden değildiler.
Bizden olsalardı, bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden
olmadığını ortaya çıkardı. Sizlerse KUTSAL OLAN tarafından
mesh edildiniz; hepiniz bilgilisiniz” (1 Yuhanna 2:18-20).
1 Yuhanna 2:22’de şu sözler geçer: “İSA’nın MESİH olduğunu

Zambiya

yadsıyan yalancı değilse, kim yalancıdır? BABA’yı ve OĞUL’u yadsıyan deccaldir. BABA’yı ve OĞLU’nu yadsımak O’nun emirlerine uymayı reddetmektir. O’nun
emirlerine uymayı reddederseniz
BABA ve OĞUL’u yadsımış olursunuz ve kesinlikle sonsuza dek
Cehennem’de, Ateş Gölü’nde işkence çekersiniz. 23 ve 24’ündü
ayetler, “OĞUL’u yadsıyanda
BABA da yoktur; [ama] OĞUL’u
açıkça kabul edende BABA da vardır. Başlangıçtan beri işittiğiniz
söz içinizde yaşasın. Başlangıçtan
beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa,
siz de OĞUL’da ve BABA’da yaşarsınız” der.
İnancınızla yola devam etmezseniz kaybolursunuz.8 İSA MESİH’i reddederseniz O da sizi reddeder.9 Suyla vaftiz olmak ruhunuzu kurtarmaz. RUH’un içinden
(devamı 4. sayfada)

Sevgili Vaiz Tony Alamo,
Size ve vaizliklerinizdeki bütün kardeşlere selamlar. Size ve sizinle birlikte çalışan kardeşlerimize, dünyanın dört bir yanındaki insanlara İncil literatürü gönderdiğiniz ve insanları Baba’mız İsa Mesih’e kavuşturduğunuz için minnettarım.
Bültenleriniz gerçekten buraya, birçok insanın hayatına değişim getirdi.
Buradaki birçok kişi artık Kurtarıcı’mız İsa Mesih’in bizim için ölmesinin
sebebinin, bizim kendimiz için değil, yalnızca bizim için ölen ve yeniden
dirilen O’nun için yaşamamız olduğunu biliyor.
Yaşayan Tanrı için çalışmaya devam edin, Kardeşlerim. O’nun verdiği
sözü, yoksulluk çekiyor da olsak, başkaları bizi hırpalasa ya da bize hakaret
etse de, Tanrı’nın yalan söylemediğini biliyoruz. O bir gün gelip bizi ait olduğumuz yere, evimize götürecek. Sizi Efendi’miz İsa Mesih’in, O’nun bize
bıraktığı işlerine devam etmeniz için yüreklendirmek isterim. Tanrı’nın, işini
8 Yasa. Tek. 11:16-28, Matta 10:22, 32-39, 24:13, Mark.
daha ileri götürmeniz için size ihtiyacınız olan her şeyi vermesi için, siz ve
8:34-38, Luka 9:59-62, Elç. İş. 14:22, Rom. 8:35-39,
11:21, 1 Kor. 10:1-12, 2 Kor. 4:8-18, Efes. 3:16-21, Fivaizliğiniz adına sürekli dua ediyorum.
lip. 3:8-16, 4:1, Kol. 1:21-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 1:7-14,
Lütfen siz de beni dualarınıza dahil etmeyi unutmayın ve bana dağıtmam
2:1-4, 12, 3:12-17, 4:5, İbr. 3:14, Yak. 5:10-11, 1 Yuh.
2:24-25, Yah. 3-7, Esin. 3:1-5, 11-12, 21, 21:7 9 1 Taiçin bültenler, ayrıca CD ve kasette mesajlar gönderin.
rih. 28:9, 2 Tarih. 15:2, Hoş. 4:6, Matta 10:32-33, Mark.
Saygılarımla,
8:34-38, 2 Tim. 2:11-12, 2 Pet. 2:17-22
Kardeş Rick Makala
Chipata, Zambiya
Tayland
İsa’nın dirilişi adına selamlar,
Efendi’miz ve Kurtarıcı’mız İsa Mesih’in huzuru ve lütfu sizinle, vaizOklahoma
liklerinizle olsun. Bana gönderdiğiniz harikulade makale, İncil ve Mesih
Bugün işe gitmek üzere evden çıkkitabı elime geçti. Bunlara sahip olduğum için öyle bir mutluluk hissettim
tığımda bülteniniz “Tanrı Neden Kutsar
ki, Hristiyan materyallerini burada, binamızda dağıtmaya başladım. Sizin
ve Neden Lanetler?”i arabamın üzerinHristiyan materyallerinizin dağıtıcılarından biri olmayı ayrıcalık olarak
de buldum. Bülteni ancak şimdi okugörüyorum.
yabiliyorum. Ailem son iki yıldır büyük
Lütfen bana yine İnciller ve Mesih kitapları, ayrıca insanlarla paylaşasıkıntı içinde ve bu mesaj beni gerçekbileceğim
başka Hristiyan materyalleri gönderin. Merhametli Tanrı vaizten duygulandırdı. Bana daha fazla liteliklerinizi kutsamaya, korumaya devam etsin, onları açıkta bırakmasın.
ratür gönderebilirseniz çok minnettar
Amin. Teşekkürler.
olurum. Tanrı hakkında daha fazla şey
İsa sevgisiyle,
öğrenmek istiyorum. Teşekkürler.
Okechukwu Moneke					
Bangkok, Tayland
Katie W.		
Tulsa, OK
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

Çevrimiçi Alamo Vaizlikleri
www.alamoministries.com

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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(3. sayfanın devamıdır)

Ve ruhumu kurtardığın için SANA teşekkür ediyorum, İSA; minnetimi SENİN buyurduklarını yaparak ve daha
fazla günah işlemeyerek göstereceğim.21

ederseniz RUH’un içinden yeniden
doğabilirsiniz:
YAHOVA’m, günahkar ruhuma
merhamet et.11 İSA MESİH’in yaşayan
YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna
inanıyorum.12 O’nun çarmıhta öldüğüne ve bütün eski günahların affedilmesi
için değerli kanını döktüğüne inanıyorum.13 YAHOVA’nın İSA’yı KUTSAL
RUH’un gücüyle ölüyken dirilttiğine14
ve İSA’nın şu anda YAHOVA’nın sağ
kolu olarak yanı başında oturduğuna,
günah itirafımı ve bu duayı dinlediğine
inanıyorum.15 Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ kalbime davet ediyorum,
İSA.16 Kalvari’deki çarmıhta benim yerime döktüğün değerli kanla bütün pis
günahlarımı yıkayıp temizle.17 Beni geri
çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı affedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu
biliyorum, çünkü SENİN SÖZÜN İncil
öyle diyor.18 SENİN SÖZÜN kimseyi
geri çevirmeyeceğini söylüyor ve buna
ben de dahilim.19 O yüzden, SENİN
beni duyduğunu, SENİN bana cevap
verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.20

Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen
suya batırılmayı ve BABA, OĞUL ve
KUTSAL RUH adına vaftiz edilmeyi söyledi.22 İncil’in Kral James Versiyonunu
[the English King James Version] özenle
okuyup anlayın ve söylediklerini yapın.23
İncil’in yeni versiyonlarından, NIV,
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme
edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar
13:1-4 orijinal yazılarda şunu söylemektedir: “Herkes, altında bulunduğu yönetime
bağlı olsun. Çünkü Yahova’dan olmayan
yönetim yoktur. Var olanlar Yahova tarafından kurulmuştur [Yahova’nın yeryüzündeki güçleri, İncil’i vaaz edenlerdir]. Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Yahova’nın
düzenlediğine karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. İyilik yapanlar değil, kötülük yapanlar yöneticilerden korkmalıdır.
Yönetimden korkmamak ister misin? İyi
olanı yap, yönetimin övgüsünü kazanırsın.
Çünkü yönetim, senin iyiliğin için Yahova’nın hizmetindedir. [LAİK DEVLET YA
DA DEVLET KURUMLARI ÖYLE DEĞİLDİR!!!! İnciller onların Şeytan’dan geldiğini söylemektedir.]”
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yeniden doğmalısınız.10 Bu duayı

Yahova diğer insanlara kurtarılışınızı anlatmanızı istiyor. Vaiz Tony Alamo’nun İncil
literatürünün dağıtıcılarından biri olabilirsiniz. Size literatürü ücretsiz göndereceğiz.
Daha fazla bilgi almak için bize telefon edebilir ya da e-posta gönderebilirsiniz. Bu mesajı başka biriyle paylaşın.
İsa’nın buyurduğu gibi, dünyanın kurtarılmasını istiyorsanız YAHOVA’nın ondalık
vergi ve bağışlarını çalmayın. YAHOVA, “Bir
insan YAHOVA’yı soyar mı? Ama siz BENİ
soydunuz. Ama sonra, SENİ nasıl soyduk,
dediniz. Ondalık vergi ve bağışlarla. Başınızda bir lanet var: çünkü BENİ, hatta bütün bu
ulusu [ve bütün dünyayı] soydunuz. Bütün
ondalık vergilerinizi [ondalık vergisi, brüt
gelirinizin %10’udur] ambara getirin, böylece BENİM evimde et [manevi yemek] olsun
[ruhsal kurtarılsın], ve BANA bu vesile ile
hemen kanıtlayın, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI, size Cennet’in pencerelerini açmazsam ve sizi kutsamazsam,
onu almaya yerinizin olmayacağını görün.
Ve yok ediciyi sizin için cezalandıracağım, o
da toprağınızdaki meyveleri yok etmeyecek;
asmanız da tarlada zamanından önce meyve vermeyecek, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI. Ve bütün uluslar size
kutsanmış diyecek: çünkü sizinki harikulade
bir diyar olacak, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12).

10 Hezek. 18:30-32, 36:25-27, Matta 18:3, Yuh. 3:3-8, Rom. 6:3-13, 2 Kor. 5:17, Gal. 4:3-9, Efes. 2:11-22, İbr. 9:11-15, 10:4-23, 1 Pet. 1:18-23 11 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23
12 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 13 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9 14 Mezm. 16:9-10, Matta 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, Yuh. 2:19,
21, 10:17-18, 11:25, E. İşleri 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 15 Luka 22:69, E. İşleri 2:25-36, İbr. 10:12-13 16 1 Kor. 3:16, Esin. 3:20 17 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh.
1:7, Esin. 1:5, 7:14 18 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14 19 Matta 21:22, Yuh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 20 İbr. 11:6 21 Yuh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin.
7:14, 22:14 22 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 2:38, 19:3-5 23 Yasa K. 4:29, 13:4, 26:16, Yeşu 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Yak. 1:22-25, Esin. 3:18

Lütfen daha fazla bilgi almak, literatür istemek ya da ilginizi çeken başka konularda bilgi almak için bizimle temasa geçin.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Yirmi dört saat erişilebilen dua ve bilgi hattı: +1(661) 252-5686 • Faks +1(661) 252-4362
www.alamoministries.com • taoffice@alamoministries.com
Dünya Çapında Tony Alamo Hristiyan Vaizlikleri, YAHOVA’ya bütün yürekleri, ruhları, akılları ve güçleriyle hizmet etmeyi gerçekten isteyenler için ABD lokasyonlarımızda yaşam için gerekli her şeye sahip meskenler sağlamaktadır.
New York City’de her Salı saat 20:00’de ve diğer lokasyonlarda haftanın her akşamı kilise toplantıları düzenlenmektedir.
Bilgi almak için lütfen +1(908) 937-5723’ü arayın. HER KİLİSE TOPLANTISINDAN SONRA YEMEK SERVİSİ YAPILMAKTADIR.
Vaiz Alamo’nun Eski Ahit’teki İSA’nın 333’ten fazla kehanette açığa çıktığını gösteren kitabı Mesih’i isteyin.
Vaiz Alamo’nun literatürünü dağıtarak ruh hasadında işçi olun.
Literatürümüzün ve işitsel mesajlarımızın hepsi, kargo da dahil olmak üzere ücretsizdir.
Sizden bunlar için para almaya teşebbüs eden olursa, lütfen ödemeli olarak +1(661) 252-5686’yı arayın.

BU LİTERATÜR GERÇEK KURTULUŞ PLANINI İÇERMEKTEDİR (Elçilerin İşleri 4:12)
LÜTFEN LİTERATÜRÜ ATMAYIN, BAŞKA BİRİNE VERİN.
Aranızdan başka ülkelerde yaşayanlar, sizin bu literatürü ana dilinize tercüme etmenizi destekliyoruz.
Yeniden baskı yapacaksanız, lütfen bu telif hakkı ve kaydı eklemeyi unutmayın.
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