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Nu te duci niciodată singur! 
___________________________________ 

Şi iată, eu sunt cu voi în toate zilele,  

până la sfârşitul lumii!   (Mt 28,20) 
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Dragi prieteni al go4peace, 

Pe 03 ianuarie 2021, o veste tristă din lumea muzicală a făcut înconjurul lumii: cântărețul Gerry 
Marsden a murit. Marsden făcuse din melodia "You'll never walk alone" un hit în anii '60. Astăzi, acest 
cântec este cântat pe multe stadioane de fotbal - de asemenea, nu departe de aici, " în Borussia" din 
Dortmund. Dar cum s-a ajuns la asta? Cea mai bună poveste este cea din Liverpool: în anii 1960, hiturile 
actuale erau deja difuzate pe stadioanele de fotbal englezești. Printre acestea se numără și hit-ul 
numărul 1 al trupei Gerry and the Pacemakers din Liverpool. La un moment dat, se spune că sistemul 
de difuzoare s-a defectat. Și apoi, vizitatorii stadionului au cântat singuri, a cappella: "You'll never walk 
alone".  

Această piesă - compusă de Richard Rodgers (muzica) și Oscar Hammerstein (versurile), a fost 
inițial finalul musicalului Carousel de pe Broadway, care a avut premiera în 1945. Acesta spune 
povestea unui muncitor de la un carusel care comite un jaf din necesitate financiară - vrea să asigure 
viitorul soției sale și al copilului lor nenăscut, dar moare în acest proces. "You'll never walk alone" este 
cântat de două ori în musical - o dată pentru a o încuraja pe soție să treacă peste moartea soțului ei și 
a doua oară în final, la petrecerea de absolvire a fiicei de 15 ani de atunci. Așadar, acest cântec este 
despre cum să privești cu încredere spre viitor, în toată tristețea lumii.  

Nu mergi niciodată singur! Isus a făcut această promisiune și prietenilor săi. Ultimul verset al 
Evangheliei după Matei spune: "Fiți siguri că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii!” Și 
Dumnezeu este infinit de creativ în modul în care face acest lucru! O mică experiență: Un grup de 25 
de ucraineni s-a implicat foarte mult. Apoi am simțit impulsul de a-i invita pe toți la o înghețată mare. 
Când m-am uitat în portofel, am văzut că nu sunt suficienți bani pentru toate, dar invitația mea a fost 
deja făcută. Mi-a venit în minte cuvântul "Dați și vi se va da". Am simțit în mine încrederea că o cale se 
va deschide. Așa că am pornit spre gelaterie. Pe drum, am întâlnit un bărbat. I-a văzut pe toți ucrainenii 
cu mine și mi-a pus spontan 50 de euro în mână. Râzând, ne-am luat la revedere. Când am ajuns la 
gelaterie, m-a văzut o femeie în vârstă. A fost atât de fericită de grupul nostru internațional încât a 
venit cu ajutorul căruciorului ei și mi-a dat și 50 de euro. Zâmbind, am privit spre cer. Pentru că acum 
erau suficienți bani pentru toată lumea! Nu te duci niciodată singur! - You never walk alone! 
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