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 Emlékező bizonyságtétel ifjúkori lelkipásztoromra, Ablonczy Dánielre:                        

 Az 1960-as évek elején kapcsolódtam be a rózsatéri gyülekezetbe. Kezdetben, korom szerint 
ifjúsági kirándulásokon, ifjúsági délutánokon voltam jelen, majd utóbb, 1963. évi megtérésemet 
követően már igyekeztem minél több istentiszteleten, keddi bibliaórán, pénteki ifjúsági órán és 
minden létező alkalmon részt venni. Mi volt ilyen vonzó? Nagy igyekezetemen csodálkoztak 
szüleim is és a gyülekezet tagjai is, hiszen igen fiatal voltam és messziről jártam ide.  
 Ablonczy Dánielt valamelyik első ifjúsági kiránduláson ismertem meg. Édesapám Harkai 
Ferenc tisztelettel tekintett rá s testvéreimmel együtt bizalommal engedett, küldött ebbe a 
gyülekezetbe. Felnövekvő leányként én, ahogy említettem nagyon vonzónak, s azon felül élőnek, 
mozgalmasnak találtam a rózsatéri alkalmakat. Néhány szubjektív mozzanatot említek a sok közül. 
 Az első, amit érzékeltem a határozott, pásztori vezetés volt. Az istentiszteleteken és 
bibliaórákon elhangzott igék és magyarázatuk az az életre nézve fontosak, a legszükségesebbek 
lettek számomra. Úgy szólt, hogy magyarázatában semmi sem előzhette meg az ige üzenetét. Az 
ismeretem ugyan kevés volt a teljes megértéshez, de éreztem a szavak mögött munkálkodó 
Szentlélek erejét és a szeretetet. A gyülekezet lelkipásztora az istentiszteleteken, a figyelő 
gyülekezet előtt valóságos problémákról beszélt, amelyekben az ige eligazít. Az alkalom után, 
miközben kezet fogott a legkisebbekkel is érezhető szeretettel érdeklődött pár szóban felőlem is.     
 A keddi bibliaórán a Bibliában való eligazodást segítette. Ablonczy Dániel tudatosan tanított 
és igazította a szíveket az ige helyes megértésére. Nemcsak felkészültsége, hanem az óra végén 
elhangzó kérdésekre adott válaszai is ezt munkálták. Nagy türelemmel végezte ezt, s ha a közösség 
nem bírta, mocorgott, akkor egyéni beszélgetést ajánlott fel az óra utánra, vagy más megfelelő 
időpontra. Mivel akkor a gyülekezeti közösség igénye nagy volt a mindennapi igeolvasás során 
problémát jelentő bibliai rész megértésére, szinte alig volt kisebb a bibliaórán a résztvevők száma, 
mint a vasárnap az istentiszteleten.                                                                                                        
 A gyülekezetet Istentől kapott magabiztossággal vezette a lelkipásztor, és a rábízottakat 
felülről való eligazítással terelgette. A cél, hogy hit és engedelmesség által az Isten akarata 
feltáruljon és érvényre jusson a hitre jutottak életében, s hogy együtt bővölködjünk a kegyelmi 
ajándékokban. Az imaórán, amely vasárnap este volt, az imatémák megbeszélése után rövid 
imádságokra került sor. Inkább a többszöri megszólalásra biztatott, mint a hosszúkás körbejárásra és 
ismételgetésekre, maga is így gyakorolta. Egy szentendrei lányhéten elmondta, hogy Istennek nincs 
szüksége cirkalmas mondatokra és bőbeszédűségre, mert egyszerűen is ért és meghallgat minket, 
viszont szükség van az Istent megszólító ember őszinte szívére, figyelmére és engedelmességére.    
 A közösséget élő egységként kezelte, szolgálatában egységes hitelvek érvényesültek. A 
gyülekezet értette a pásztorát, és a pásztor is értette a gyülekezetet. Nagy terheket vállaló és 
hordozó, energikus, nagy munkabírású ember volt, aki teljes életével az Istennek, Jézus Krisztus 
által adott szolgálata betöltésére törekedett. A gyülekezet tisztelettel és szeretettel vette körül.        
 Így ismertem meg, azokban az években. Örömömre, a későbbi családi kapcsolat elmélyítette 
a közöttünk lévő megértést. 
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