
Kórusaink a békéért 
 

„Egyszer egy békegyűlés ünnepi szónokának kérték fel Kodály Zoltánt, s beszéd helyett egy óvodás 
csoportot vezetett a pódiumra. Ő vezényelt, s a kicsik úgy énekeltek, mint az angyalok. Az ének végén 

csak annyit fűzött hozzá magyarázatul: Ha majd az emberek igy fognak énekelni, mint ezek az 
apróságok, ilyen szívvel-lélekkel, akkor béke lesz a világon …” 

 
Ez az igaz történet „jött elém” Zsindelyné Tüdős Klára: Isten markában című könyvéből karácsony 

után, amikor az ünnep alatt is dörögtek a fegyverek a mellettünk dúló háborúban. Mit tehetnénk, én vagy 
mi, hogy ne így legyen?  

A balatonszárszói Soli Deo Gloria Vegyeskar a hagyományos karácsonyi koncertjén éppen Antonín 
Dvořák „Újvilág” szimfóniájából az Égi szent béke jöjj! kezdetű dalt énekelte. Megfogalmazódott bennem, 
hogy milyen jó lenne, ha a mi kis települési kórusunk mellett az ezernyi hazai, a határon túli, köztük akár a 
nagy, világhírű kórusaink is, mind énekelnének velünk! Akár Antonín Dvořák „Újvilág” szimfóniájának ezt a 
fohászát, akár más, bármilyen, békéért szóló imádságot, világi éneket vagy fiatal lelkeket megmozdító rock 
dalt. 
 

Ezennel elkezdjük ezt a „békeének láncot”, és erre a toborzást! 
 

2023. április 2-án, virágvasárnap Balatonszárszón a református templomban a 10 órakor kezdődő 
istentiszteleten Konc Gáll László lelkipásztor az alkalom keretében helyt ad a kezdeményezésünknek, 
amelyen e dal mellett még több, a békéért fohászkodó zsoltárt fogunk énekelni. 

 

Szeretettel kérünk mindenkit, hogy az elkövetkezendő időben csatlakozzanak a 
kezdeményezésünkhöz, mellyel Ferenc pápa magyarországi látogatására is készülhetünk! 
 

Felkérjük levélben Novák Katalint, Magyarország köztársasági elnökét, hogy álljon mellénk ebben a 
békemisszióban, és vállalja el a békemisszió fővédnöki tisztét, vegyen részt a kezdeményezésünk nyitó 
alkalmán Balatonszárszón. 
 

Szeretnénk, ha támogatná elképzelésünket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, a 
Kórusok Szövetsége, az oktatási és kulturális intézmények, civil szervezetek, helyi gyülekezetek. 
 

Ahol csak mód lesz rá, április 2-án énekeljünk a békéért! 
Szólaljanak meg nem csak a templomokban, imaházakban, de a kulturális intézményekben, közösségi 

házakban, oktatási intézményekben és a világhálón is mindenütt a béke-dalok! 
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