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Pándy Bertalan: Egy pásztor egy nyáj.  
Igehirdetések, tanulmányok, cikkek  

(ISBN 978-80-971384-4-8) és 
Mi pedig a Krisztust prédikáljuk 

(ISBN 978-80-971384-5-5) 
című könyvei a Magyar Elektronikus Könyvtár állományában 

 
Református gyülekezeteink szelle-

mi műhelyeiben sok érték születik, 
melyeket közkinccsé igyekszünk ten-
ni. Most a felvidéki Nagykaposon élő 
Pándy Bertalan nyugalmazott esperes-
lelkipásztor két könyvét adjuk közre a 
Magyar Elektronikus Könyvtár hon-
lapján, amelyeknek címe: Egy pásztor 
egy nyáj, illetve Mi pedig a Krisztust pré-
dikáljuk. Mindkét könyv zömében 
igehirdetéseket, egyháztörténeti és val-
lástörténeti tanulmányokat tartalmaz. 
Az Egy pásztor egy nyáj című könyvhöz 
néhai Hegedűs Lóránt püspök úr írt 
előszót halála előtt néhány héttel. 
Hadd idézzünk belőle néhány gondo-
latot: 

„Pándy Bertalan Istentől kapott 
Lélek-lángja, hűséges elmélyülő tudós 
szolgálatával […] világítja meg prédi-
kációi textusainak igei mélységet, bib-
liai, kijelentéstörténeti roppant válto-
zatait a teremtéstől az örök életig. E 
világossággal tárgyalja a kétezer éves 
keresztyén egyháztörténet őskeresz-
tyén, középkori, reformációs, modern 
ökumenikus vonatkozásait […], vál-
lalja az optimum eltökélt minimumát 
áldozatos életében. Hatalmi árulás ki-
zárva. Talpalatnyi hely marad az élet-
re. Abban az optimum minimumából 
nem enged! Élő Ige és ima! Ápolt 

lelkigondozás. Letiltják az énekkart? 
Az ünnep végén egyetlent és kivonu-
lás alatt mindent énekeljenek el! (Ez a 
Pándy életrajz locus classicusa.) A 
püspöki szolgálat betelt, a gyülekezet 
örült, a titkosrendőr megelégedett, az 
énekkar dicsőn zengett. Az isteni földi 
minimum az optimum égi maximu-
mává változik.” 

A Mi pedig a Krisztust prédikáljuk c. 
könyvhöz dr. Csémy Lajos teológiai 
professzor írt előszót, amelyben ezt a 
jellemzést olvashatjuk: 

„Pándy Bertalan igehirdetésében a 
krisztocentrikus teológiai gondolkodás 
érvényesül, amelyben az ún. szövetség-
teológia az ígéret és a beteljesedés össze-
függései az Isten országáról (királyi 
uralmáról) szóló evangéliumi öröm-
üzenet a legfőbb rendező elvek. Be-
szédeinek igei mélysége és tartalmi gaz-
dagsága az olvasó számára lelki épülést 
és szellemi gazdagodást jelentenek.” 

A nyomtatott formában is megjelent 
könyvek elektronikus elérhetőségei:  

Egy pásztor, egy nyáj 
http://mek.oszk.hu/11700/11708/ 

Mi pedig a Krisztust prédikáljuk  
http://mek.oszk.hu/11700/11707/. 

Legyen áldás a könyvek olvasásán! 
Pándy Árpád 


