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„Prédikációk, tanítások, jegyzetek”  

Szabó Imre református lelkipásztor, a szenvedélyes Igehirdető, az elmélyült teológus írásait 

egy kötetben vehetjük kézbe a család jóvoltából, nagyon dekoratív és szimbólumokban 

gazdag borítóval összefogott kötetben. 

 

Ahogyan az itt jelenlévők közül sokan, magam is őrzök fénymásolt példányokat két 

előadássorozatból amelyeket Szabó Imre készített még 1988 –ban, 1990 –ben.  

A „Kívánjátok a lelki ajándékokat” és a „Református karizmatikus megújulás”ról van szó. Az 

Emmausban elhangzott hitmélyítő előadások egyszerre Igehirdetések, prédikációk is voltak, 

mert a szorongattatás, amit sohasem tagadott meg Imre bácsi, csakis a Krisztus iránti 

szenvedélyes szerelmében talált nyugvó pontot. Minden prédikáció, tanítás és jegyzet enne 

érlelő feszültségében született. 

A köteteben olvashatjuk az 1998 –ban kiadott „A bűnösök barátja” prédikációs kötet 50 

Igehirdetését. Az eredeti borítón az egymásba fonódó két szív az Isten minden emberszívet 

magába ölelő szeretetének bizonyságát hirdeti. 

A kötetben helyet kapott a 2002 –ben megjelent 7 előadásból álló tanítás „A kétszárnyú 

madár”, amelyet a Pápai Református Teológiai Akadémia adott ki. Az egyház megújulásának, 

megelevenedésének, új ébredésének reménységével ír a hiteles tanú, Szabó Imre, az 

ébredési ember, aki átélhette a II. Világháborút követő lelki ébredést. 

Különleges kincs a kötetben a „Biblia szívéről” szóló evangelizációs prédikációk a Jn 3,16 

alapján, a Jó hír, ami külön kötetben 2005 –ben látott napvilágot. Az Igehirdetések eredetileg 

a Dunamelléki Református Egyházkerület gyülekezeteiben hangoztak el.    

„Aki hegedűszóban tudott prédikálni” címmel Nehézy Károly lelkipásztornak is emléket 

állított Szabó Imre. Az írás, amiből a kiskoszmályi árvahíz létrejöttéről is olvashatunk, az 

ébredési idők erőteljes kegyességének hiteles tanúságtétele. 

Nagy értéke a kötetnek a „Bizonyosságaim, egy prédikátor jegyzetei”, ami Szabó Imre 90. 

születésnapjára jelent meg egy kis füzetben. Ő maga így ír róla: „2009. október 30 –án 

töltöttem be 90. születésnapomat. Talán mondanom sem kell, hogy igen nagy élményt 

jelentett számomra, hogy megérhetem ezt a napot. Sok elmélkedésre indított az élet titkai, 

és sokszor gondolkoztam el hosszú életem tanúságain, összevetve őket keresztyén hitünk 

igazságaival.” Végül a mini „Praxis pietatis” –t is kezünkbe vehetjük a kötet mellékleteként, 

amit _saját tapasztalatból mondom_ jól teszünk, ha mindig a szemünk előtt tartjuk. 

Mi tehát ez az új kötet? 

Szentlelkes prédikációk sokasága, amelyek egyben teológiai megalapozottsággal megírt 

tanítások. A Szentlélek által inspirált jegyzetek, amelyek tanítássá, előadássá formálódtak és 

ébresztő Igehirdetésekként hangzottak el.  

Mindezek megtalálhatók ebben az egy kötetben. Hála legyen a Mindenhatónak, aki Szabó 

Imrén, az ő életén keresztül ajándékozta mindezt nekünk. 

Nem mondom, hogy megkerülhetetlen olvasmány ez a kötet a mai és a jövőbeni 

lelkipásztorok nemzedékeinek, de azt mondom, hogy szól az „…érdeklődőknek és 



keresőknek, kételkedőknek és Isten után epekedőknek, céltalanoknak és Krisztus útjára 

térteknek, botladozóknak és szárnyalóknak, szenvedőknek és vigasztalóknak, gyógyulást 

remélőknek és gyógyítóknak, csellengőknek és istengyermekeknek, vitafeleknek és 

barátoknak, ingadozóknak és szilárd reménységben állóknak, küzdőknek és mennyei dicsőség 

várományosainak.” _ahogyan Bogárdi Szabó István püspök úr az előszóban írja. 

 

És mondom azt is, hogy az egybeszerkesztett kötet üzenet az elhívott szolgálat lényegéről 

minden kor lelkipásztorának, mert aki nem tudja, hogy szolgálatát a Szentlélek ereje és 

ajándékai nélkül lehetetlen betölteni, az lehet jó és hűséges pásztor, lehet kitartó és 

önmagát mindenben odaadó szolga, de ébredési ember aligha lehet. 

Ha nem szánjuk oda önmagunkat teljesen, és nem tagadjuk meg önmagunkat, és nem 

vagyunk készek üldöztetést, szenvedést hordozni vagy akár életünk feláldozására Jézusért, 

akkor nem vagyunk alkalmasak az Ő szolgálatára.  

Csontjainkba rekesztett tűzként kell égnie bennünk a Krisztus iránti szenvedélyes 

szerelemnek, mert „ez a szorongatás az egyetlen, de mindenre elégséges ereje a 

szolgálatunknak.” (1999. Előadás_Szolgálatunk alapjai és céljai) 

 

Végül, de nem utolsó sorban három kötetet tartok a kezemben, és a kötetek borítóiról 

szeretnék szólni. Az életrajzi kötet, a „Sírjanak a papok” Mozaikok egy falusi lelkész életéből 

2. kiadását amely 2001 – ben látott napvilágot, miután az 1995 –ben megjelent első kiadás 

pillanatok alatt elfogyott. A sárbogárdi templom tornya elé benyúló csupasz faágak az 

istenes ember, az elkötelezett szolga alázatát jelentik, kifejezve azt, hogy csak a 

lecsupaszított ember tud sírni a tornác és az oltár között az élő Isten kegyelmes 

könyörületéért. (Jóel 2,17) 

A másik, ugyanennek a kötetnek a 4. kiadása 2017 -ből. A borítót Szabó Eszter tervezte, 

ahogyan a Prédikációk, tanítások, jegyzetek borítóját is. Nagyon jól látható a kettő közötti 

kapcsolat. Az életrajzi kötet borítóján az olajágat tartó fehér galamb, a kék tenger -mezőben, 

a fehér kálvin csillag és a papokhoz szóló felhívás betűi _Sírjanak a papok_szinte világítanak, 

hogy vegyük végre észre, hogy hitünk, családunk, egyházunk megmaradásának egyetlen 

lehetséges útja a jóeli Ige szerinti alázat, és akkor, talán akkor lesz újjászületés, ébredés. 

A mostani kötet borítója egy lángoló olajfa képe, egy lila mezőben, és újra a világító fehér 

betűk. Nem lehet nem gondolni a megfehérített ruhára, amely csak a Bárány vérében 

mosható hófehérre (Jel, 7,14).  

Mind az életrajzi kötet, mind a tanulmány és prédikációs kötet a mai és a jövőbeni 

nemzedékek számára a megalkuvás nélküli hitben gyökerező hűséggel végzett küzdelmes 

szolgálat tanúságtétele, amit Szabó Imre lelkipásztor életében a megmentő és a 

próbatételekben mellette álló Krisztus érlelt ki szívében a Szentlélek által.  
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