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Még másképp is böjtölhetünk. Nemcsak a bűn elleni küzdelemmel, hanem 
a nyomorultak kínjainak enyhítésével is megmutathatjuk, hogy készek vagyunk 
az önmegtagadásra. Ahelyett, hogy néha-néha sanyargatjuk magunkat, jobban
tesszük, ha az Istennek velünk közölt áldásait megosztjuk másokkal. Talán
magunknak sem jut ki bőségesen a mindennapi kenyér, de annyink csak van, 
hogy egy szegénynek juttassunk belőle.

Bizony, a legtöbb esetben nem az adni való hiányzik, hanem az adásra ösztönző
erő, az igaz szeretet. Óh ha mindenki annyit segítene másokon, amennyit képes,
bizony eltűnnék hamarosan a nyomor s a bús arczok helyett megelégedett lelkekkel
lenne tele a világ. Akkor a gazdagok örülnének, hogy Isten alkalmat és tehetséget
nyújtott nekik a szegények felsegítésére s a szegények nem irigykednének a
gazdagokra, hanem belátnák, hogy a boldogságot nem a földiek adják, hanem 
az isteni szeretet, mely mindeneket testvérekké teszen.

Aki Isten akarata szerint böjtöl és mérsékletet tart a földiek élvezetében, aki
nem ok nélkül sanyargatja magát, hanem küzd mások jólétéért, küzd a bűn
megtörése s a nyomor enyhítése végett: az tapasztalni fogja, hogy milyen nagy az
Isten áldása. Az ilyen ember csodálkozva látja, hogy Jézus, a mennyei igazság megyen
előtte s elhárítja a nehézségeket útjáról. Nem érzi annak szükségét, hogy a maga
képzelt érdemeibe burkolódzék, mert az Isten irgalmassága dicsőséges ruhájába
öltözhetik.
.

Óh Isten, édes Atyánk! Add, hogy mindig mértékletességgel vegyük 
jó adományaidat s akár eszünk, akár iszunk, akármit cselekszünk, mindent a 
Te dicsőségedre cselekedjünk. Add, hogy csak Tebenned bízzunk s a Te irgalmadra
támaszkodjunk.  Ámen.”

Idézet Szabó Aladár Lelki harmat című 1894-ben kiadott áhítatos
könyvéből. Ezzel az írásával a szerzőre kívánunk emlékezni. Szabó Aladár volt
ugyanis az első kőbányai református lelkipásztor, akit Szász Károly akkori
püspök Kőbányára a szolgálatok végzésére, a hívek összegyűjtésére, 
a gyülekezet megszervezésére kirendelt. Ő tartotta 1885. május 24-
én,pünkösd első napján az első református istentiszteletet úrvacso-
raosztással, Kovách József róm. kat. vallású ácsmester Fűzér utca 17. szám
alatti házában. Szabó Aladár – a gyülekezet eléggé ki nem fejezhető
sajnálatára- csupán két évig szolgált Kőbányán, helyébe 1887. február 1-én 
dr. Nagy Zsigmond segédlelkész neveztetett ki.

Dr. Beretzky Endre orvos 1905-ben így emlékezik Kőbánya első lelkipász-
torára: „Itt hirdette az igaz vallásosságot és hazafiságot Szabó Aladár
segédlelkész, akkor még mint kezdő, ma már budapesti egyházunk egyik
megválasztott kitűnő papja. Az a kis gyülekezet áhítattal hallgatta valóban
gyönyörű egyházi szónoklatait, s papi működését ma is kegyeletes tisztelettel
emlegeti minden kőbányai református ember.” Élete további részében kiterjedt
és nagyon áldott szolgálatot végzett (megalapította pl. a Vasárnapi Iskolát, a
Keresztyén Ifjúsági Egyesületet, a Lórántffy Zsuzsanna Egyesületet, a Betánia
Szövetséget, az ORLÉ-t, tábori lelkészséget hozott létre stb.) – mindezek
alapján nevezik őt a „belmisszió atyjának”.

Nem csak Szabó Aladárra, de a Kőbányai Református Egyházközség több
nagyhatású lelkipásztorára (Török Józsefre, a templomépítőre, Takaró Gézára,
Hatolkay Kázmérra, Böszörményi Edére) is emlékezünk a 2010. február 18. 
és március 25. között csütörtök esténként tartandó, istentisztelettel 
egybekötött előadás-sorozatunkon. A jubileumi év tavaszán közös emlékezésre
hívjuk a Testvéreket. Mert ha ismerjük gyülekezetünk - és ezzel együtt magyar
népünk - múltját, akkor tudjuk, hogy miért adjunk hálát az Örökkévaló
Istennek!


