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וועד העולמי לזכות את הרבים
ארגון מיוחד שהוא מדריך ומורה דרך למזכי הרבים להרבות כבוד שמים

המשך הקדמה  -ב'
קול שועת בני עמי

הקריאה בוקעת מעמקי הלבבות בקול קורא איום ומשווע לכל
יחד ויחיד מעם ישראל הנאמן לה' ולתורתו הקדושה!!!
בואו לעזרת ה' בגבורים לערוך מערכות אלקים חיים ומלך
עולם ,אל נעמוד מנגד בשעה גדולה וגורלית זו ,בשעת הרס
עולם כזו כשעם ישראל רוב רובה של בנינה ומנינה עומדת על
כף ההכרעה אם לה' אם...
מי לה' אלינו! החלצו למערכה שהיא צו השעה ,כל רגע נופלים
חללים רבים מבני עמינו ,הזדרזו מהר מכפי היכולת כי פיקוח
נפשות דוחה הכל ,ובכל רגע ורגע אנו עוברים ביד רמה על לא
תעמוד על דם ריעך כמה וכמה פעמים ,ככל שנקדים רגע
נרבה בהצלת נפשות בעוד מועד ,וכל רגע שנאחר הרי איבדנו
נפשות אומללות יקרות ותמימות הנופלים בידי שוביהם ,באין
תיקון למעוות ומידינו דמם יידרש.
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היתכן כזאת או הנשמע כזאת בישראל שלנגד עינינו טובעים
ומטביעים לאור היום ולעיני השמש מיליוני נפשות ליון מצולה
ואין מעמד ,האם חס ושלום היכינו בסנוורים?
האם נאטם לבבינו עד כדי שאין אנו מרגישים כבר מהנעשה
סביבנו או חס ושלום לא איכפת לנו מאחינו בשרינו הנאבדים?
האם נחרשו אזננו לקול קריאת אחינו התועים בואו והצילו
אותנו?
והקול קול הבכיה קול המר המיילל נשמע ברמה אם הבנים
רחל מבכה על בניה כי אינם ומאנה להנחם.
הבה נלחץ חושים להחזרת העם תחת עול מלכות שמים!,
הבה נמליך השי"ת על עם ישראל הנאבד! ,הבה נחזיר הבנים
האבודים אל חיק אימותם! בואו ונסיר מאתנו הקיטרוג המשווע
בשמים הגורם להצרות הרבות והרעות המוצאות את עמינו
מידי יום ביומו ,בואו ונעמיד המגפה אשר הוא בתוקפה רח"ל,
ונסיר מעלינו האף והחימה הבה ונגלול מעלינו החרפה
והבושה אשר כסתנו .ובאם נפעול ונפעיל ונהיה מן העושים
והמעשים בוודאי ישמע ה' את קול אנחתינו ואנקתינו וישיב
שכינתו לציון ברחמים ,ויקויים יעוד הנביא במהרה הנה אנכי
שולח לכם את אליהו הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא
והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.
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