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A go4peace kedves Barátai, 

2021. január 03-án szomorú hír járta be a zenei világot: meghalt Gerry Marsden énekes. 
Marsden „You'll never walk alone“ című dala a ‘60-as években slágerré lett. Ma ezt a dalt sok 
futballstadionban éneklik - nem messze innen, Dortmundban, a Borussia csapatánál is. De hogy is 
történt mindez? A legjobb történet Liverpoolból származik: az 1960-as években az angol 
futballstadionokban már az aktuális slágereket játszották. Köztük volt a liverpooli Gerry and the 
Pacemakers együttes első számú slágere is. Egyszer állítólag a hangszórórendszer is elromlott. Aztán a 
stadionlátogatók egyedül, kíséret nélkül énekelték tovább: „You'll never walk alone“. 

  A Richard Rodgers (zene) és Oscar Hammerstein (dalszöveg) által írt darab eredetileg a 
Carousel című Broadway-musical fináléja volt, amelyet 1945-ben mutattak be. Egy körhintamunkás 
történetét meséli el, aki anyagi kényszerből rablást követ el - felesége és születendő gyermekük jövőjét 
akarja biztosítani, de közben meghal. A „You'll never walk alone“ kétszer hangzik el a musicalben - 
egyszer, hogy a feleséget bátorítsa, hogy lépjen túl férje halálán, másodszor pedig a fináléban, az akkor 
15 éves lány ballagási ünnepségén. Ez a dal tehát arról szól, hogy az életben bármilyen bánat is érne, 
bizakodva nézzünk a jövőbe.   

  Soha nem járod az utadat egyedül! Jézus ezt az ígéretet tette barátainak is. Máté 
evangéliumának utolsó sora így szól: „Bizony, én veletek vagyok mindenkor, a világ végezetéig!“ És 
Isten végtelenül kreatív abban, ahogyan ezt teszi! Ennek egyik megtapasztalását írom ide le: Egy 25 fős 
ukrán csoport aktívan és szívből ajánlotta fel segítségét, mire én késztetést éreztem, hogy meghívjam 
őket egy nagy fagylaltra. Amikor belenéztem a pénztárcámba, láttam, hogy nem jut elég pénz 
mindannyiukra, viszont a meghívás már elhangzott. Eszembe jutott az „adjatok és adatik nektek“ ige. 
Bizakodtam a lelkemben, hogy valamilyen megoldás csak fog születni. Így hát elindultunk a 
fagylaltozóba. Útközben találkoztam egy férfival. Látta, hogy az ukrán testvérek velem vannak, és 
hirtelen 50 eurót nyomott a markomba - nevetve búcsúztunk el. Amikor megérkeztünk a fagylaltozóba, 
egy idősebb asszony meglátott. Annyira örült a nemzetközi csoportunknak, hogy a járókeretével 
odajött hozzám és szintén 50 eurót adott nekem. Kuncogva néztem fel az égre, hiszen most már 
mindenkire jutott elég pénz! Soha nem jársz az úton egyedül! - You never walk alone! 
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