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• Katolikusok, reformátusok, unitáriusok és 
baptisták közös erőfeszítéseivel, imájával és 
munkájával valósult meg egy év szünet után 
másodszor is a FeltöltŐ ökumenikus keresztény 
vallási eseménysorozat Gyergyószentmiklóson. 
Az Igét kihozták a templomok falai közül, és a 
tömbházak között, illetve a város központjában 
dicsérték, szolgálták az Istent zenével, tanítá-
sokkal, tanúságtevésekkel.

GERGELY IMRE

I dén nem fesztivál, hanem vallá-
sos rendezvény, nem koncertek, 
hanem zenei dicsőítések hang-

zottak el a színpadokról a FeltöltŐ-n. 
Megnevezésében más volt, mert a 
járványügyi előírások miatt más-
nak kellett lennie az eseménynek, 
de a lényeg nem változott: imák és 
tanítások által töltött fel hívőket és 
érintett meg minden bizonnyal olya-
nokat, akiknek életében eddig nem 
volt központi helyen a hit.

Szükség volt rá

Az eseményt megelőzően az egyik 
szervező, Görgicze Emőke leszögez-
te: „Már akkor elhatároztuk, hogy 
bármi történjen is, idén sor kerül a 
FeltöltŐ-re, amikor még nem látszott 
a fény az alagút végén, még nem bíz-
hattunk abban, hogy június végén 
nagyszámú közönség hallgathatja 
a helyszínen a zenei programokat, 
előadásokat. Úgy gondoltuk, akár 
online, akár 50 ember számára lesz 
elérhető, akkor is létre kell jöjjön 
idén a FeltöltŐ, hiszen lehet, hogy 
éppen most ezáltal kaphat valaki 
olyan impulzust, amely egész életét 
meghatározza majd.” Amikor pe-
dig június 27-én, vasárnap az öku-
menikus istentisztelettel lezárult a 
programsorozat, boldogsággal telt 
szívvel adhattak hálát azért, hogy ez 
megvalósulhatott, a FeltöltŐ révén 
találkozhattak sokan Istennel.

Magyarországi vendégek is 
voltak

Két estén, két színpadon szólt a 
zene, ezzel is azt kívánták elérni, 
hogy betarthassák az előírásokat, 
ne egy helyen alakuljon ki nagyobb 
tömeg, összességében azonban több 
ezer ember lehetett részese az alka-
lomnak. Zenélt többek közt Andelic 
Jonathán, Csiszér László és Oláh 
Gergő is, de első nagyszínpadi fel-
lépése volt a gyergyószentmiklósi 
Glory Dicsőítő Zenekarnak.

A Glory együttesben éneklő Kán-
tor Boglárka fejtette ki, hogy miért is 
más az ilyen jellegű fellépés, mint egy 
átlagos koncert: „Ez más, mint egy 
egyszerű zenei koncert. Ezt mi szol-
gálatként éljük meg, és mindenkinek 
az a vágya, hogy Isten jelenlétébe ve-

zesse az embereket. Ez a lényege a di-
csőítő koncerteknek. Úgy gondolom, 
ez sikerült a Glorynak és minden más 
előadónak is, akik szintén kitettek 
magukért, hatása pedig érezhető volt 
a szívekben és a lelkekben.”

Előadások imáról, 
csendességről, szolgálatról

Nem csak a szabadtéri színpadokon 
szóló zenés programok alkották a Fel-
töltŐ-t. Sőt, számos érdeklődő azért 
utazott Gyergyószentmiklósra más 
településekről, hogy meghallgassa a 
gondolatébresztő előadásokat. 

A sepsiszentgyörgyi Bajcsi Tibor, 
az Élet a Lélekben közösség vezetője 
az idei rendezvény mottóját válasz-
totta előadása címének: „Adjátok 
meg a császárnak, ami a császáré, 
és Istennek, ami az Istené!”. Az 
előadás központi témája az imádság 
volt, mint a legfőbb kapocs az ember 
és Isten között. Az előadó kiemelte, 
hogy az ima manapság megszokottá, 
monotonná vált, és sokszor azt sem 
értjük igazán, amit kimondunk. Így 
van ez, amikor reggel imádkozunk: 
kimondjuk, hogy „szívem első gon-
dolata”, de vajon az első gondola-
tunk tényleg Istené? Bajcsi Tibor 
kiemeli, hogy ne „üzletet” kössünk 

Istennel az imák mennyiségét ille-
tően, hanem Isten állandó jelenlétét 
és a Jézussal való kapcsolatot keres-
sük. A minőségi imára kellene he-
lyeznünk a hangsúlyt a mennyiségi 
ima helyett, hogy az Istentől kapott 
áldás megváltoztassa az életünket 
és kiáradjon másokra is. Az ima ál-
tal fontos, hogy ne csak vallásosak 

legyünk, hanem hitre jutott keresz-
tény emberek. „Ahogy az autógumi 
nem gurul félig vagy teljesen lee-
reszkedve, úgy mi sem tudunk tel-
jesen keresztényekké lenni, ha nem 
vagyunk feltöltődve Isten által és 
nem keressük a vele való kapcsola-
tot” – fogalmazott Bajcsi Tibor.

Pap Ákos magyarvalkói reformá-
tus lelkész, ifj úsági szakelőadó az 
elcsendesedés fontosságát hangsú-
lyozta a lelki növekedés érdekében. 
Rámutatott, nem elég, hogy a hitbe 
beleszületünk, hogy a kereszténység 
benne van életünkben, magunknak 
is tennünk kell azért, hogy növeked-
jünk, közelebb kerülhessünk Isten-
hez. Kell ehhez az egyéni elcsende-
sedés, amikor az ember egyedül van 
Istennel és meghallhatja, amit Isten 
szól hozzá. Isten szavakon keresztül 

keres meg, és imával válaszol rá az 
ember. Azonban nem elég az, hogy 
magunkban elvagyunk. Kellenek 
mások, a közösség is, amelynek tag-
jai vagyunk. Ha az ember változik, 
vele tud változni a közösség is. Nyi-
tottnak kell lenni a jó cselekedetre, 
észrevenni, hogy hol segíthetek – 
szólt a tanács. A gyümölcs és élmény 

munka által lesz, nem csak önmagá-
tól keletkezik, tennünk kell érte.

Legyünk zöldellő ágak

Hasonló gondolatokat fogalmazott 
meg Ft. Szénégető István marosvá-
sárhelyi római katolikus plébános.

Ferenc pápa meglátásait követte, 
amikor a hívőket mozdulatlan desz-
kákként, illetve zöldellő ágakként 
jellemezte a hitben, szolgálatban va-
ló hozzáállásuk alapján. Fából van 
mindkettő, de nagyon másként mű-
ködik. A „deszka” „múzeumkeresz-
tényként” is minősíthető, aki fontos 
értékeket, hagyományokat őriz, de 
ennél többet nem tesz. A „zöldellő 
ág” viszont kimozdul a komfortzó-
nájából, és követi a Szentlélektől ka-
pott indíttatást. Tanítványnak lenni, 
azaz imádni, követni és szolgálni. 
Az előadó felvetette: mindenki tegye 
fel magában a kérdést, hogy mit te-
gyen, miként végezhet szolgálatot, 

illetve imájában kérdezze meg ezt Is-
tentől. Nagyon fontos szolgálat a há-
zasság, a család, gyerekek, a nemzet 
szolgálata. 

Szénégető javasolta minden lel-
készi hivatalnak, hogy készítsen 
egy listát arról, milyen feladatok 
ellátására lenne szükség, mihez ke-
resnének megfelelő önkénteseket, és 

ennek alapján az emberek könnyeb-
ben megtalálják a helyüket, szolgá-
latukat. Szénégető István leszögezte 
azonban, hogy öncélúan, l’art pour 
l’art módon nem érdemes szolgálatot 
végezni. „Nem aktivizmus, nem még 
több program kell, hanem amire Is-
ten ma hív, azt kell meghallani, és 
azt kell tenni.”

Csodaként élték meg 

Az esemény fénypontja a vasárnapi 
ökumenikus istentisztelet volt, ahol a 
szervezésben közösen részt vevő kato-
likus, református, unitárius és baptis-
ta közösségek lelkészei mondtak imát 
és adtak áldást. „Különleges élmény, 
ahogy a város szívében össze tudunk 
ülni, velünk vannak papjaink és lel-
készeink, és egymás kezét megfogva 
tudjuk együtt mondani a Miatyánkot. 
Felemelőbb momentum nem is lehe-
tett volna” – összegez Kántor Boglár-
ka, az egyik fő szervező. 

Hangsúlyozta, fantasztikus él-
ményben volt része annak a 250 
önkéntesnek, aki a szervezésben 
feladatokat vállalt, hogy töltekez-
hettek és másokat is feltölthettek. Az 
elégedett mosoly az emberek arcán 
mindent megért. 

Csodaként élték meg azt, hogy bár 
folyamatosan esőket, vihart jósoltak 
az előrejelzések, végig ragyogóan sü-
tött a nap, azt is, hogy bár két hónap-
ja nem remélhették, de június végére 
már oltás és tesztek követelése nélkül 
rendezhettek vallási összejövetelt, és 
hogy pár nappal az esemény előtt tör-
tént könnyítéseknek köszönhetően 
Magyarországról is akadálytalanul 
jöhettek a fellépők. 

Csodaként tekintenek arra is, 
hogy egyik önkéntesük épp az első 
fesztivál során ismerte meg párját, 
egymásba szerettek, és most a 2. Fel-
töltŐ alatt született meg a kisbabájuk.

A szervezők már készülnek a 3. 
FeltöltŐ-re is, és már távolabbi ter-
vek megvalósításán is dolgoznak. 
2025-ben már olyan előadókat sze-
retnének vendégül látni, akik több 
tízezer embert vonzanak majd az 
eseményre.

FeltöltŐ: együtt dicsőítették az Urat
Találhassa meg mindenki a hozzá illő szolgálatot

Két helyszínen énekeltek, 
imádkoztak az egybegyűltek

▴  F O T Ó K  F O R R Á S A :  F E L T Ö L T Ő  
     FESZTIVÁL FACEBOOK OLDALA

Az ökumenikus istentisztelet 
igazán felemelő élményt nyújtott




