בס"ד

ראו מה הכוח שיש לנו כאן בסרטים קראו את התגובות על הסרטים
חלק מהתגובות לסרט "המקדש בצפונות התורה"
▪ איילה אביסרור :סרט של  15דקות ,מדהים עם המון אמונה פשוט לראות ולא להאמין מדהיםםםםם
▪ ש .ח :לא ישנתי כל הלילה בגלל הסרט שלכם ומההתרגשות
▪ י .אשריכם...מאוד מרגש ומצמרר אתם מאוד מחזקים אותנו...יישר כוח
▪ סמדר ספיר :הסרטון מדהים חייבים לחזור בתשובה מהר כדי לזכות לראות את המשיח
▪ י .איזה מדהים חזק ואמץ כל הכבוד ששיתפת אותנו
▪ אורלי אביב :מדהים !! מי שלא צופה מפסיד
▪ פ .סרט מהפנט
▪ אבי .ה ותחזינה עינינו בשובך לציון בקרוב מאוד חובה לצפות ולשתף משיח צדקנו קרוב מאוד ממה
שחשבתם ישתבח שמו לעד
▪ שלום צבר :חבלי משיח הנה זה בא לראות ולשתף אשרי המאמין
▪ ערן בן עזרא :אשריכם צדיקים עבודת קודש ומסירות נפש אתם עושים על זיכוי הרבים כן ירבו כמותכם
בישראל!!!כל סרטון טוב מקודמו !!! איזה מסירות נפש יש הרבה מה ללמוד ממכם אחיי היקרים והאהובים!!

חלק מהתגובות לסרט אובאמה נחש:
▪ אלדד בן שיטרית :נכנסתי לסרט ראיתי שזה רבע שעה באתי לצאת ומשניה לשניה זה היפנט
אותי ..אין דברים כאלה!חובה חובה חובה צפייה!!!
▪ א.ש :גם לכל הסקפטיים בינינו  ,אחרי זה כל אחד יתחיל לראות בחוש שישי את השם יתברך!!!
אורית הילה אוחנה :נותרתי פעורת פה.....כל יהודי חייב להקדיש מס' דקות ולראות פלא זה!
▪ י .חברים יקרים פחד פחדים!!! חייבים לראות את זה ..
ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
▪ תמי בטשי :אני בהלם כמה זה מדהים שווה צפייה לא לפספס
▪ בנימין כהן :מצמרר
▪ עמית סרור :גלוי וידוע לפני כיסא כבודך ..פשוט תכנסו זה לא יאמן
▪ נ.ש :וואי ממש מרתק אמיתי ונכון !!!!! ישתבח שמו לעד!!!! ״הפוך בה והפוך בה וכולה בה״!!!!
▪ כוכי הלבשה :צפיה חובה לכל המאמינים
▪ מייזל פרסם/ה ב-שרון חיה עמר שרוני את חייבת לראות כולי נרגשת
▪ רזיאל נהרי :אני משתף שוב את הסרט הזה...
▪  Dan Alexanderראיתי איזה  20פעמים חובה ליראות

תנו לנו כוח להמשיך להפיץ

