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شود.  این واقعیت ساده حتی قبل از تولد ما ثابت شده است.   می   دیلتب انسانبه دیگر   های انسان از طریق انسان یک

به این دلیل  مطمئنا تنها نیستیم ، اما در رحم مادر هستیم و از طریق بند ناف با او ارتباط داریم.  دتول    هنگامزیرا در 

وقت نمی توانیم تنها باشیم ، اما به دنبال   ارتباط با    کنیم. ما هیچصحبت  زیاد دوست داریم اینقدر ها  ما انسان   است

دیده می شود: نوزاد تازه  می خواهد صدای والدین   رآشکا شخص دیگری هستیم. همه این موارد به ویژه در نوزادان 

   امتحان می کند و بعداً  را نگوناگوبعداً   صداهای    . گرددمی    آشنا  صورت یکدنبال به   خود را بشنود و بالفاصله

هرگز متوقف نمی شود. می خواهیم    کردن اولین کلمات بیرون می آید.  ماما! بابا!. از آن به بعد تا پایان زندگی ، صحبت

دیگر نیز در ارتباط هستیم. در   یصحبت کنیم! همانطور که با بند ناف با مادر  در ارتباط بودیم ، با کلمات خود با افراد

را    چند دوست  نبود که شما  ممکن مه اینها دیگر  مسلم نیست: ناگهان دیگر د هاین روزهای همه گیری ، به نظر می رس

نبود به خانه سالمندان بروید تا  به مادر خود سر بزنید. و حتی اگر اجازه دیدن  ممکنبرای شام دعوت کنید. حتی 

اینکه ، مردم مجبور بودند تنها  بدتر از همه   بود ، صحبت از طریق ماسک صورت می گرفت. رذیپ امکان   همدیگر

کار کرده ا نورکبمیرند. به عنوان مثال ، یک داستان غم انگیز از پزشکی وجود دارد که خودش در میان افراد آلوده 

او   تعلق ندارد. به همین دلیل همه گفتند   ابتال است: همسرش گزارش می دهد: "ما فکر کردیم که شوهرم به گروه خطر

بیمارستان برود. اما بعد همه چیز بدتر شد. روزها به هفته تبدیل شده بود ... و هفته ها به ماه تبدیل  چند روز به  فقطباید 

نبود!   مراسم   پذیر ، یک کلمه خداحافظی امکانهمدیگر را ببینیم. حتی زمان   پایان زندگی مشده بود. و نمی توانستی

دیدم ، چراغ های عقب آمبوالنس بود! گزارش های زیادی  آخرین چیزی که از معشوق خود خاکسپاری هم ممکن نبود! 

با این . ندهای ما ناگهان متوقف شد  گفتگو یکی از بدترین پیامدهای همه گیری این است که  مطمئنا وجود دارند.  این مثل

باشیم. احساسات   اکت دیگر نمی توانیم سه ک  تندسهاحساسات به قدری شدید   که  دنوجود داردر زندگی بشر شرایطی  حال

ابراز را  ناحساسات ما  تا بتوانیمکافی نیست ! و حتی گاهی اوقات کلمات ندیا یبی توانند در درون ما بمانند. باید بیرون نم

در راه   یسی. عهستیم  یتیوضع نیدر متن خطبه امروز  شاهد چن   خوانیم!می    ادی یا غمش آوازدر این صورت . و یمکن

به   یسیزنده شدند. و هر چه ع زیمردگان ن ی. حتافتندیشفا  مارانی. بندافتاده بود یادی بود. در طول راه اتفاقات ز میاورشل

و در مورد او   میرفتند از او وتر جل زین یاریکردند. بس یاو را دنبال م یشتری، افراد ب رفت می کترینزد میاورشل

لندتر و بلندتر! آواز   سر و صدا ، سپس ب ی. ابتدا بکردند دنمردم شروع به آواز خوان طیشرا نی. در اش می دادندارزگ

  دیبود. شا  بلنداز حد   شیب نگاین آه ها  یبعض ی، پادشاه ، به نام خداوند! برا دیآ یکه م یخواندند: "خوشا به حال کس

و سپس  خون    دهندشان ن کنش وا ی به زود یکردند سربازان روممی  فکر   آنها  دی. شا بودند دهیآنها از عواقب آن ترس

فرار کنند و سپس قدرت خود را از   یسیکه همه فقط به دنبال ع نددیترسمی آنها فقط  دیشا  ا ی.   شدد خواهسختی  یزیر

را   تیجمع فا لط»کنند.  تیشکا  آمدند تا  یسینزد ع  ئتیبه عنوان ه انیسیاز فر یدست بدهند. در هر صورت ، برخ 

ی  ریگ  توان جلو ینم  خدا  شیستا  از باشد! دیبا  شیرد کرد و به آنها گفت: »ستا  به زودی آنها را  یسیاما ع ».د یساکت کن

،   حالت  نیا درخود بلند خواهد کرد! " شیستا   یسنگ ها را براصدای  ، خدا  نکنند شیافراد خدا را ستا  نی. و اگر اردک

هنگ فقط  آ نی. اشت وجود دا نجا آندر بزرگتر از آنچه انتظار داشتند  یزیچ دهد که  حیتوض انیسیبه فر استخو یم یسیع

آن زمان  اند.رس بشر را به مقصد   خیکه خداوند تارایست  جای نجا یا    . بود علت خدا نی. نه ، ا  نبودیینی آسم مرا یبرا

  آنها را و فتر نگا   گمشدهبه دنبال  یسیع ظهح در همین ل. کند  ما فدا  یزندگ یجان خود را برا یسیکه ع ه بودرسید

به خدا   ها در همین زمان ما انسان  . پیوست به هم دوباره   ود ده بش را که جدا بود که خدا آنچه  یزمان نیا -. دادنجات 

، افتدمی اتفاق  رویداد این یوقت  . شود یبند ناف به مادرش متصل م قیاز طر ک کودهمانطور كه   م یشو یمتصل م

قدرت  زی، ما ن ردیگ یم یو انرژ هی. همانطور که کودک در رحم مادرش تغذابدی انیجر یگریبه د یکیاز  دیبا  یانرژ

ساکت     توان ی. و  نمد رک یریگ   جلو  آن از توان   ی. و نممیکن یم افتیاز خداوند در کرانیببه صورت  ارروح القدس 

. و  شکند  یمقدرت روح القدس  با سکوت را   خی  کنند. خداوند  جادی ا یتوانند اختالل ینم زین   تلفن ها  نگز ی! حتبود

 یزها ی! و چ دیآ ی! دعا به وجود مدیآ یکردن به وجود م بتاز صح  شتریب یزها ی. و چ دیآ یصحبت کردن به وجود م
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  روسی، وکه  ستیبدان معنا ن نیا ا یصبر کن! آ ...لحظه  کی اما  !می آید پیشقلب به  تهیاز  نخوااز دعا ! آواز  یشتریب

  ی؟ آواز خواندن میمخوانمی آواز  ی که هنگام  ،را مبتال کند گرانی و د ندیا یب رونیما ب یتوانند از گلو یخطرناک م یها 

 عاترا بدون شک از مطال نی! ما امیندازیخود را به خطر ب گانیآن همسا  قیاز طر میتوان یتواند خطرناک باشد. ما م

توانند  می  یشوند و حت یاز دهان خارج م یشتریص هنگام آواز خواندن ، مواد آئروسل ب. به خصومیآموخته ا یعلم

؟ و  ذیر استچگونه امکان پزمان  نیو آواز ما در ا ده؟یا چه ف میآواز بخوان میشوند. اگر نتوان یعفونت جمع جادیباعث ا

 را بشکند؟  سکوت تواند   یمواقع م نیدر ا یخداوند حت  ا یآ

ما در روابط   یدهم. گفتم که تمام زندگ ش گستر بیشتر  یخواهم برداشت ما از آواز را کم یسوال ، م نیپاسخ به ا یبرا

بار گفت: "اگر آواز  کیلوتر  نیکند. مارت  یرشد م ابطور نیما از ا رکرداشده است.  گفتار و  خالصهان گرید به

  شتری، بلکه ب دیآ یم رونیاز دهان من ب که ستین ییآواز فقط صدا نی بنابرا   . ایده انجام دابر ابرود  ی ،   دعا  یبخوان

نه تنها  نی " بنابرا: " هر چه در درون من است، نام قدوس او را متبارک خواند!دیگو یم یحت ۱۰۳از آن است! مزمور 

  نی. و انندمی خوا خداوند شیبدن من در ستا  یخوانند ، بلکه تمام اعضا  یمن آواز م یصوت یدهان و تارها  ا یمن  یصدا

بار با خدا ارتباط   نیاست که من نه تنها در رحم  مدرم اول نیا ژهی. نکته وهستم باطترادر است که من با خدا  لیدل نیا به

تواند   یدهد هرگز نم یکه خدا امروز به من م ی. و عشقبود قبل از آن در مورد من فکر کرده  ، اما خداوند مدتها  داشتم

آن زمان  سوار به   یسیع یمتوقف نخواهد شد.  وقت خدا فکر     برند ی به گور م رام یوقت ی. حتدکن   ریجلو گ   آناز 

باز شده  شانیچشمها  رایکار را کردند ز نیکردند. آنها ا ، مردم شروع به آواز خواندن  می رفت میاورشلغ به سمت اال

آنها در   ی و ترانه ها    خود تجربه کردند. یخدا را در زندگ یسیع قی! آنها از طرندیخدا را بب ندتوانستمی و آنها  بود

به  یازیانجام دادند و ن میآفتاب گرم و در راه اورشل ریرا  ز ز ها واآ همه  آنها    . دندخدا بو هب یکیزدن یمورد احساس

  ی نت ها  با  که آنها  داشتن ی. فرقنداشت یتیآنها اهم یصدا ینداشتند. حت ازین یخوب یقیآالت موس ینداشتند.  حت سا یکل

من  است ،   یخدا در زندگ ی! وقتت شوجود دا آنها  یمهم بود: خدا در زندگ یزیچ  ک ینه. فقط  ا ی ند نبخواآواز     کوک 

 توانند آواز بخوانند. یکه خدا آنجا باشد ، سنگها هم م یوقت یهان و لب ندارم. بله ، حتبه د یازیمن ن

را ساکت کنند. آنها او   یسیخواستند ع یم انیسی. فرندباش د ساکت نتوان یرگز نمهانسانها داشته باشد حضور خدا اگر  و

  یآنها ب یو در قبرش گذاشتند. تمام تالش ها   دندیکش بیکردند ، او را به دادگاه کشاندند ، و سرانجام او را به صل دیرا تهد

  تواند  ینم چکسیکند ، ه دایجا  یخواهد زندگ یم داکه خ  ییرا از آنجا  دوباره زنده کرد. جا  یسیخدا ع رای، ز بود دهیفا 

تواند عشق او را مسدود   ینم یخ یپوشش  چی، ه دهد گسترشخواهد عشق را  یکه خدا م ییکند.  جا  یریگ جلو از آن

من است خدا را   درون در که بدون صدا و آواز ، با همه آنچه  یو حت  اسکمدانم پشت  یاست که م لیدل  نیکند. و به هم

 نیخواهم کرد. آم شیستا 

 

 
 


