
 

 

 

 
 
 

For Our World 
We need to stop. 
Just stop. 
Stop for a moment… 
Before anybody 
Says or does anything 
That may hurt anyone else. 
We need to be silent. 
Just silent. 
Silent for a moment… 
Before we forever lose 
The blessing of songs  
That grow in our hearts. 
We need to notice. 
Just notice. 
Notice for a moment… 
Before the future slips away 
Into ashes and dust of humility. 
Stop, be silent, and notice… 
In so many ways, we are the same. 
Our differences are unique treasures. 
We have, we are, a mosaic of gifts 
To nurture, to offer, to accept. 
We need to be. 
Just be. 
Be for a moment… 
Kind and gentle, innocent and trusting, 
Like children and lambs, 
Never judging or vengeful 
Like the judging and vengeful. 
And now, let us pray,  
Differently, yet together, 
Before there is no earth, no life, 
No chance for peace. 
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 .מיר דַארֿפן צו הַאלטן

 .פונקט הַאלטן

 .הַאלטן ֿפַאר ַא מָאמענט

 איידער ַאבי ווער

 זאגט ָאדער טוט עּפעס

 .ווָאס קען שַאטן ווער עס יז ַאנדערש

 .מיר דַארֿפן צו זייַן שטיל

 .נָאר שטיל

 .שטיל ֿפַאר ַא מָאמענט

 איידער מיר אייביק פַארלירן

 די ברכה פון לידער

 .אין אונדזער הערצערווָאס ווַאקסן 

 .מיר דַארֿפן צו בַאמערקן

 .פונקט ַאכט

 .ווָארענונג ֿפַאר ַא מָאמענט

 איידער די צוקונֿפט סליּפס ַאוועק

 .אין אש און שטויב פון ַאניוועס

 .און ַאכט, זייַן שטיל, הַאלטן

 .מיר זענען די זעלבע, אין ַאזוי פילע דרכים

 .וצרותאונדזער דיפערַאנסיז זענען יינציק א

 ַא מָאסַאיק פון גיפס, מיר זענען, מיר הָאבן

 .צו ָאננעמען, רשלָאגןצו פָא, צו נערטשער

 .מיר דַארֿפן צו זייַן

 .נָאר זייַן

 .זייט ֿפַאר ַא מָאמענט

 ,אומשולדיק און טרַאסטינג, מין און מילד

 ,ווי קינדער און לַאמז

 קיינמָאל דזשַאדזשינג ָאדער ווענדזשפַאל

 .שַאדזשינג און ווענדזשפַאלווי די דז

 ,לאמיר דַאוונען, און איצט

 ,נָאך צוזַאמען, דיפפערענטלי

 ,קיין לעבן, איידער עס איז קיין ערד

  .ניט קיין געלעגנהייַט ֿפַאר שלום
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