
باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد 
امين

 وعلموهم ان يحفظوا� ما اوصيتكم به
 وها انا معكم كل االيام الي انقضاء

الدهر
( 28:20متى  )

!أنت ال تمش وحيدا أبدا� 

ايها االصدقاء االعزاء 

  ، ظهرت رسالة حزينة من عالم الموسيقى: المغني مات جيري2021في الثالث من كانون الثاني (يناير) 
.مارسدن

.حصل مارسدن على األغنية الناجحة "لن تمشي وحدك" في الستينيات فعلت

" Borussia " اليوم ُتغنى هذه األغنية في العديد من مالعب كرة القدم - ليس بعيًدا أيًضا عن هنا . .في دورتموند  
لكن كيف حدث ذلك؟

 األجمل قصة من ليفربول: في وكر في الستينيات ، تم لعب األغاني الناجحة الحالية في مالعب كرة القدم
من بينهم كان ذلك .اإلنجليزية

ثم واصل زوار الملعب الغناء بمفردهم ، وهو كابيال .يقال إن نظام مكبر الصوت قد فشل في مرحلة ما . :

 هذه القطعة - لريتشارد رودجرز (موسيقى) وأوسكار هامرشتاين (كلمات) كانت في األصل كانت خاتمة عرض
يقال قصة عامل دائري يرتكب عملية سطو بدافع الحاجة المالية - .1945كاروسيل الموسيقي في برودواي عام   

لن تمشي أبًدا" .يريد ذلك يقلق بشأن مستقبل زوجته وطفلهما الذي لم يولد بعد ، لكنه يموت في هذه العملية

وحدها "مرتين في المسرحية الموسيقية - مرة واحدة لتشجيع المرأة على التفكير في موتها يهرب مانيس ، ومرة 
إذًا هذه األغنية تدور حول الثقة في كل المعاناة في . سنة15ثانية في النهائي ، في حفل التخرج آنذاك ابنة عمرها   

.العالم لرؤية المستقبل

في االخير تقول آية متى: "كن على يقين أنني معك .كما قطع يسوع هذا الوعد ألصدقائه !أنت ال تمش وحيدا أبدا  
القليل من الخبرة: واحد كانت المجموعة !دائًما ، حتى نهاية العالم! "وكيف أن اهلل يفعل ذلك هو خالق بال حدود  

عندما نظرت .ثم شعرت باالندفاع ، كلهم أدعوكم إلى آيس كريم سميك . أوكرانًيا شديدة االلتزام25المكونة من   
.كلمة "أعط وسوف تعطى! "يخطر ببالك .لكن دعوتي أعطيت .في محفظتي ، رأيت هذا المال مستحيل للجميع  

في الطريق .لذلك شقنا طريقنا إلى صالون اآليس كريم .شعرت بالثقة في داخلي أن هناك بالفعل طريقة سيفتح  
عند وصولي إلى .قلنا وداعا من الضحك.  يورو50رأى جميع األوكرانيين معي وسلمني تلقائًيا  .التقيت رجل  

كان لديها كان من دواعي سروري لمجموعتنا الدولية أنهم وصلوا مع .صالون اآليس كريم ، رأتني امرأة مسنة  
!ألن اآلن كان كافيا المال للجميع .ابتسمت ونظرت إلى السماء . يورو أيًضا50مشاةهم وأنا تسليم ما يزيد عن   

أنت ال تمش وحيدا أبدا-  !أنت ال تمش وحيدا أبدا !

ربنا موجود                                                               
Für das go4peace-team Meinolf Wacker


