מוצש"ק

הדלק"נ

מוצש"ק

הדלק"נ

9:40

8:11

Brooklyn:

9:56

8:28

Montreal:

9:42

8:13

Monsey:

10:56

9:22

Manchester:

9:43

8:15

Monroe:

10:32

9:02

London:

9:39

8:08

Lakewood:

9:03

7:09

Jerusalem:

9:25

7:57

Miami FL:

10:12

8:44

זמנים

Toronto:
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אנגעקומען אין די ריכטיגע מינוט

זיך דערמאנט צו דאנקען

איך בין געווען אויפן וועג צו זיך וויכטיג טרעפן מיט
איינעם און אויפן וועג איז געווארן א טרעפיק .מען
איז געפארן זייער שטאט .איך האב אנגעהויבן
דאנקען דעם באשעפער פאר די טרעפיק .בשעת
איך בין געפארן ,איז געווען שטיקלעך אייזן אויף
דער ערד און איך בין געווען באזארגט ,אז איך זאל
נישט באקומען קיין לאך אין די רעדל .אינמיטן,
האב איך געזען אז איך האב טאקע באקומען א
ווארענונג ,אז די ליפט און די רעדל איז נידעריג .איך
בין ב"ה ,אנגעקומען צו די פלאץ אין צייט אבער איך
האב נישט געוואוסט וואס צו טון מיט'ן רעדל.
אזויווי איך קום אן ,קומט צו מיר צו איינער און ער
זאגט מיר" ,דו ווייסט אז דיין רעדל איז צובראכן".
ער האט מיר געטוישט דאס רעדל און
געזאגט" ,געווענליך בין איך שוין נישט דא און אזא
שפעטע שעה ,אבער דער באשעפער האט געמאכט
אז איך זאל נאך זיין דא ,דיר צו העלפן ".ווען מען
דאנקט זעהט מען סיעתא דשמיא.

איך האב אפן געזען דעם יד השם .איך ווארט
שוין אז א דיעל זאל אדורך גיין ,פאר א לאנגע
צייט און עס איז נישט געגאנגען .איך האב דאס
גאנצע צייט געדאנקט און געדאנקט דעם
באשעפער און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים,
ווען עס וועט אדורך גיין .היינט אינמיטן טאג
האב איך זיך דערמאנט אויף עפעס ,וואס איך
בין געהאלפן געווארן און איך האב דעמאלט
פארגעסן צו דאנקען ברבים .האב איך
ארויסגעשיקט א דאנק אויף די גרופ 40 .מינוט
דערויף ,האט מען מיר איינגעמאלדן אז די
אנדערע דיעל איז ב"ה אדורך .א דאנק ברענגט
א דאנק.

סוֹמֶ א ָלּא ָא ָתּה
ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶל עוֹזֵ ר וְ ֵ

די ווייטאג איז אוועק
פאריגע וואך ,האב איך געהאט א שטיין אין די
נירן און געהאט געפערליכע ווייטאג .מען האט
מיך געברויכט אריינפירן אין שפיטאל .זיי האבן
מיר געגעבן מעדעצינען ,אבער עס האט נישט
געהאלפן .איך האב אנגעהויבן דאנקען דעם
באשעפער און צוגעזאגט צו דאנקען ברבים,
ווען די ווייטאג וועט אוועק .נישט קיין גאנצע
 15מינוט איז אדורך און די ווייטאג איז
אינגאנצן אוועק און איך בין ארויס פון שפיטאל
א האלבע שעה שפעטער .דער באשעפער
ווארט נאר אז מען זאל אים דאנקען .לאמיר
האבן שכל און דאנקען ווען עס גייט גוט.

פוּא ְת
רוֹפא נֶ ֱא ָמן ָא ָתּה ְוּר ָ
כִּ י קל ֵ
ֱא ֶמת

לזכות לרפו"ש
הילד מאיר יעקב בן
גיטל לאה

א גוט ווארט אויף די וואך

כִּ י ַמ ְל ָאכָ יו יְ ַצוֶּ ה ָלִ ל ְשׁ ָמ ְרְ בּכָ ל ְד ָרכֶ י

תּוֹדה .שרייבט די מדרש
וְ כִ י ִתּזְ ְבּחוּ זֶ ַבח ָ
תנחומא ,אמר ַר ִבּי ִפּנְ ָחס וְ ַר ִבּי ֵלוִ י ֶל ָע ִתיד
תּוֹדה
ָלבֹא ,כָּ ל ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת כֻּ ָלּן ְבּ ֵט ִלין ,וְ ָק ְר ָבּן ָ
עוֹלם .אז ווען משיח וועט קומען
ֵאינוֹ ָבּ ֵטל ְל ָ
בקרוב ,וועלן אלע קרבנות בטל ווערן ,חוץ
קרבן תודה .פארוואס טאקע שטייט דארט?
ווייל עס שטייט אין פסוק הוֹדוּ ַלד' כִּ י טוֹב כִּ י
עוֹלם" ַח ְסדּוֹ דאס מיינט ,אז דאנקען דעם
"ל ָ
ְ
באשעפער קען קיינמאל נישט בטל ווערן,
אפילו ווען משיח וועט קומען .פון דעם
זעהט מען ווי גרויס דאנקען דעם
באשעפער איז.

געטראפן א פלאץ פאר'ן זוממער
איך האב זייער געוואלט גיין צו א פלאץ אויף דעם
זוממער .איך האב אריינגערופן און זיי האבן
געזאגט אז עס איז שוין נישט דא א ליידיגע דירה,
אבער זיי קענען מיר לייגן אויף א ליסטע ,אז אויב
איינער קומט נישט ,וועלן זיי מיר רופן ,אבער די
ליסטע איז פול .איך האב נישט אויפגעהערט
דאנקען דעם באשעפער און געזאגט פאר מיין בני
בית" ,דו וועסט זעהן ,דער באשעפער וועט העלפן".
אפאר וואכן שפעטער ,רופט מען מיר צוריק ,אז עס
איז דא איין דירה ליידיג און אויף די טעג וואס איך
האב געזוכט .ווען מען דאנקט דעם באשעפער און
מען פארלאזט זיך אויף אים ,ווערט מען געהאלפן.

ֵאין ֲאנַ ְחנוּ ַמ ְס ִפּ ִיקים ְלהוֹדוֹת ְל
מער פון  30,000אידן פארציילן
וואונדערליכע ישועות
און השגחה פרטיות
דורך דאנקען דעם אויבערשטן! א גוטע בליק אויף השי״ת
גוטע וועלט.
צו ארויפגיין אויף די גרופס
רופט\טעקסט347-941-4070 :

איר קענט האבן דער זכות פון פארשפרייטן דעם גליון
און דורכדעם וואס אידן דאנקען דעם אויבערשטן ברבים און מאכן גרויס זיין נאמען ,וועט איר געהאלפן ווערן.

צו מנדב זיין לע"נ אדער לזכות לרפואה רופט347-941-4070 :
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מיר געבן רשות צו פארשפרייטען אין פרינטען דעם גליון כדי וואס מער אידן זאלן דאנקען דעם אויבערשטען.

