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Ти ніколи не будеш іти один! 
_____________________________________ 

І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно 

аж до кінця віку! (Мт. 28,20) 
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Дорогі друзі go4peace, 

 
3 січня 2021 року музичний світ облетіла сумна новина: помер співак Джеррі Марсден, 

лідер британської групи 60-х Gerry & The Pacemakers. Пісня Марсдена "You'll never walk alone" 
("Ти ніколи не будеш іти один") стала хітом 1960-х років. Сьогодні цю пісню співають на багатьох 
футбольних стадіонах - в тому числі і недалеко звідси на Стадіоні "Сіґнал Ідуна Парк" в Дортмунді. 
Але як це сталося? Найкраще це демострує історія пов'язана з Ліверпулем: у 1960-х роках нинішні 
хіти вже звучали на англійських футбольних стадіонах. Серед них - хіт №1 ліверпульського гурту 
Gerry and the Pacemakers. Кажуть, що в якийсь момент вийшла з ладу система гучномовців. І тоді 
весь стадіон акапельно заспівав: "Ти ніколи не будеш іти один". 

 
Цей твір — Річарда Роджерса (музика) та Оскара Хаммерштейна (слова) — спочатку був 

фіналом бродвейського мюзиклу "Карусель", прем’єра якого відбулася в 1945 році. У ньому 
розповідається про працівника каруселі, який через фінансову скруту вчиняє пограбування – він 
хоче забезпечити майбутнє своєї дружини та їхньої ненародженої дитини, але при цьому гине. 
"You'll never walk alone" звучить у мюзиклі двічі — один раз, щоб підбадьорити жінку після смерті 
чоловіка, а другий раз - у фіналі, на випускному вечорі 15-річної доньки. Отже, ця пісня - про те, 
як впевнено дивитись у майбутнє попри всі негаразди світу. 

 
Ти ніколи не будеш іти один! Ісус також дав ця обіцянку своїм друзям. Останній вірш 

Євангелія від Матея говорить: "Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку!" І Бог 
безмежно творчий у тому, як Він це робить! Невеликий досвід: група з 25 українців стала дуже 
активною. Тоді я відчув порив запросити їх усіх на морозиво. Коли я заглянув у свій гаманець, то 
побачив, що грошей на всіх не вистачить. Але я вже всіх запросив. Мені спали на думку слова 
"Давайте — і дасться вам". Я відчув у собі віру в те, що знайдуться можливості. Тож ми вирушили 
до кафе-морозива. По дорозі туди я зустрів одного чоловіка. Він побачив, що зі мною багато 
українці, і спонтанно поклав мені в руку 50 євро. Сміючись, ми попрощалися. Коли ми підійшли 
до кафе-морозива, мене побачила літня жінка. Вона так зраділа нашій міжнародній групі, що 
підійшла зі своїм візочком і також дала мені 50 євро. Я посміхнувся і подивився на небо. Бо тепер 
грошей вистачило на всіх! Ти ніколи не будеш іти один! - You never walk alone! 

 
від команди go4peace  Meinolf Wacker 

 


