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A Krisztus-követés témája Dietrich Bonhoeffert, a világszerte sokat emlegetett, fiatalon 

elhunyt német teológust, elvileg és egzisztenciálisan is foglalkoztatta. Ezért sajátos helye 

van életében és munkásságában ennek az – eredeti megjelenése után csaknem hatvan évvel 

– magyarul most először az olvasó elé kerülő könyvének.

A követés kérdésével Bonhoeffer már 1933-1935 közötti londoni lelkészi szolgálata 

alatt elevenen foglalkozott. A szülői ház gazdag szellemi világa minden feltételt megadott 

ahhoz, hogy ragyogó tudósi és egyetemi pályát fusson be. Félreértés lenne azonban a 

családot a polgári vagy nagypolgári jelzővel illetni. Úgy gondolkodtak és éltek, hogy a 

bukása előtti utolsó napokban a nemzeti szocializmus zsarnoksága két fiút (Klaus, szül. 

1901; Dietrich, szül. 1906) és két vőt (Rüdiger Schleicher, Hans von Dohnanyi) végeztetett 

ki. A felnövő fiatalember 22 évesen szerzett doktori fokozatot, 24 évesen pedig habilitált. 

Mivel az ordinációra még túl fiatal, amerikai tanulmányútra küldik, utána egyetemi oktató 

Berlinben a teológiai fakultáson. A nemzeti szocializmus 1933-as előtörése és hatalomra 

jutása azonban nem hagyta közömbösen. A Hitler által személyesen is támogatott 

birodalmi egyház (Reichskirche) egyházi ellenzéke mellé állt, annak küzdelmeiben 

kötelezte el magát. A németországi protestantizmus és a németországi teológia e roppant 

válsághelyzetében, amely nem pusztán a külső hatalom nyomásából és erőszakosságából, 

hanem saját belső gyengeségéből és megüresedéséből is fakadt, a rövid távú, taktikai 

lépések mellett – s azoknál sokkalta jobban – érdekelték a nagy összefüggések, az egyház 

és a keresztyének magatartását meghatározó alapvető teológiai kérdések. Eredetileg nem a 

politikai ellenállás felől közelített a kihíváshoz, hanem az foglalkoztatta, mit jelent Jézus 

Krisztus követése ebben a helyzetben. Eleinte még ő is – barátaihoz és kortársaihoz 

hasonlóan – határozottan elkülönítette egymástól a politikai és az egyházi küzdelmet, és a 

politikai döntéseket a politikai élet hivatásos szereplőitől várta. Nagy hatással volt rá 

viszont Gandhi erőszakmentes küzdelme Indiában, amelynek személyes megismerése 

dédelgetett terv maradt. Az ő tapasztalatait szerette volna felhasználni a keresztyének 

németországi harcában, – de a pacifizmus gondolata még legközelebbi barátai számára is 



idegen maradt. A nemzeti szocializmussal szembeni egyházi harc részvevői sok 

részletkérdésben, célkitűzésben, taktikában nem tudtak egyetérteni. Bonhoeffer úgy érezte, 

hogy egyetértő harcostársak nélkül van. Talán nem is neki van mindenben igaza. El is 

bizonytalanodik, az utat sem látja egészen tisztán. Ezért szinte kapóra jön, hogy lelkészéül 

meghívja a londoni német gyülekezet. A londoni állás elfogadása Bonhoeffer karrierjében 

az elmondottak miatt nem előrelépés, hanem kitérő, a további mérlegelés és érlelődés 

remélt ideje. A harcokból azonban itt sem tudta kivonni magát. Egyrészt az őt sűrűn 

felkereső látogatók állandóan hozzák a híreket. Másrészt londoni tevékenysége minden 

csak nem egy eldugott kis gyülekezet elfelejtett lelkészének szemlélődő élete. A 

mindennapok feladatai közben is foglalkoztatta a követés kérdése. Nem elmondott 

igehirdetésként, hanem a gyülekezet körlevelében, 1934 elején, közölt írásokként maradtak 

fenn a Krisztus követőiről szóló fejtegetések, amelyek a későbbi könyv első fejezeteinek 

alapanyagát adták.

A kérdések végiggondolásának egészen más útja adódott, amikor másfél évi 

londoni szolgálat után a nemzeti szocializmus befolyása alá került Deutsche Evangelische 

Kirche ellen fellépő Hitvalló Egyház (Bekennende Kirche) elhatározza, hogy megszervezi 

lelkészjelöltjeinek az egyetemi teológiai tanulmányok utáni gyakorlati felkészítését 

szolgáló intézményeket, vagyis a saját Predigerseminar-jait. Amikor 1935-ben az egyik 

vezetésére felkérték, Bonhoeffer örömmel elvállalta.

Finkenwalde, a Stettin melletti nyugodt vidéki városka az új működési hely, és a 23 

lelkészjelölttel megkezdődő munka az életet és hivatást teljességgel betöltő és boldogító új 

feladat.

A Predigerseminar tanulmányi munkája lényegében olyan módszerekkel és azzal a 

tematikával folyt, ami abban az időben szokásos. Egy ponton tér el Finkenwalde a többitől: 

Bonhoeffer állandó témája a Követés előadása, amelyet itteni működésének két és fél éve 

alatt mindvégig megtartott. Az első kurzuson még nem azzal kezdte, ami jelenleg a könyv 

első fejezete, s nem is annak mellbevágó első mondatával: „Az olcsó kegyelem leértékelt 

árú kegyelmet jelent ...” A képzésre érkezőknek először Krisztus hívását elemezte. Amint 

újabb és újabb kurzusokon foglalkozott a témával, úgy bővült és gazdagodott a tartalom.

A könyv tehát ebben a munkában született és fejlődött, s némelyik teljes fejezet úgy 

van a könyvben, ahogy Bonhoeffer előadta. A korábban elkészült részeket utóbb is, 

egészen a megjelenésig csiszolta. Először inkább a bibliai részekkel foglalkozott, a 

rendszeres részeket általában később írta meg. Az első rész témái már korábban is sokszor 



foglalkoztatták, ezért azok a részek hosszabban érlelődtek. A második rész 

Finkenwaldeban tartott előadásokra épül. A kurzusok időtartama nem engedte meg, hogy 

mindegyike az egészet végighallgathassa, de körlevelekben juttatták el a további részeket 

azokhoz, akik már végeztek. Így valamennyi kurzus részvevője tudta és várta, hogy egy 

könyv készül. Tanítványait azonban nemcsak oktatta, hanem ténylegesen az életét osztotta 

meg velük, ezenkívül igen szerteágazó előadói tevékenységet is folytatott, számos 

tanulmányt írt, ezért könyvének megírása csak egy feladat volt sok más között. Egy volt 

tanítványoknak szánt körlevélben jelenti be Bonhoeffer 1937. augusztus 26-án, hogy 

elkészült a könyv és a gépelt kézirat nyomdába kerül.

Csak utóbb lett világos, micsoda versenyfutás volt ez az idővel is, az eseményekkel 

is. Hiszen kereken egy hónappal később, 1937. szeptember 28-án, a titkos államrendőrség 

(Gestapo) bezárta és hivatalosan lepecsételte a Predigerseminart. A Követés minden ottani 

kézirata elveszett, de a könyv 1937 decemberében megjelent. Nincs benne ajánlás, noha 

legszívesebben az előadásait izgatottan váró és nem egyszer vele vitázó tanítványainak 

ajánlotta volna. Nem akarta azonban nyilvánosan magához kapcsolni és ezzel leterhelni 

őket.

A könyv viszonylag gyorsan ismertté vált. Kevésbé a megjelent könyvismertetések, 

mint az eladási számok jelezték ezt. Már 1940 karácsonyán a München melletti Ettal 

bencés kolostorának szerzetesei ebből olvastak fel. Részletes, érdemi értékelés 1945 előtt 

nem jelent meg róla, mégis az Ethik (1949) megjelenése előtt ez volt legismertebb műve.

Magyarországon a németországi megjelenés után alig néhány hónappal, Urbán 

Ernő tollából, 1938 márciusában jelent meg könyvismertetés, melynek teljes szövegét az 

alábbiakban idézzük:

„Prófétai könyv. Ezzel a jelzővel zsugoriaknak kell lennünk, de most esedékes. 

Krisztus-hitről már kezdünk beszélni, de Krisztus követéséből még nem sokat látni. 

Idealizmusról, keresztyén erkölcsről is hallunk, de Krisztus követéséről kevés szó esik. 

Nem elég, ha szavainkban kezdünk visszaigazodni egyházunk tanításához, még fontosabb, 

hogy annyira megnövekedjen a hitünk, hogy életünket formálja újjá napról-napra. A hit 

folytonos emlegetése közben elfelejtettünk engedelmeskedni. A reformáció üzenete a 

drága kegyelemről elsikkadt és olcsó kegyelemmé silányult kezünkön. A kegyelem 

ingyenvaló, mégis drága. Ára van: mindent oda kell adnunk érte, nem lehet úgy 

elfogadnunk, hogy mindazt meg akarjuk tartani amin eddig a szívünk csüngött. Bonhoeffer 

könyve döntés elé állít minket: vallásos törvényeink útját járjuk-e tovább, vagy Isten 



parancsolataiban járunk? Mindennapi életünkben kell engedelmeskednünk! Élnünk kell a 

keresztyénséget! Isten véghetetlen szeretetére másként nem felelhetünk, mint teljes 

odaadással és bátor engedelmességgel. Erre a könyvre mindnyájunknak égető szüksége 

van.” (Keresztyén Igazság 1938. március, Könyvszemle melléklet, 5. old.)

A Követés abból a tudatos keresésből és töprengésből született, amelynek 

határozott célja az egyház és a keresztyénség megújítása:

– Szembenéz azzal a kihívással, amelyet a lutheri reformáció félreértelmezése 

jelent: azzal a keresztyénséggel, amely Lutherra hivatkozik ugyan, amikor a hitet emlegeti, 

de nem beszél Jézus követéséről és nem követi Jézust, mert a kegyelmet a tehetetlenek és 

kényelmesek mentségeként használja.

– Szembenéz azzal a kihívással, hogy a keresztyén élet követés, Jézus követése: 

nem az a kérdés, hogyan értelmezzük a Hegyi Beszéd követeléseit, hanem az, hogy Jézus 

hív követésre. Nem betűk, nem valamely elv, hanem az élő Úr. Az ő hívó szavának 

elengedhetetlenül része, következménye egy más értékrend, azaz a szenvedés vállalása 

Krisztussal, Krisztusért.

– Ragaszkodik ahhoz a felismeréshez, hogy Jézus követése mindig az egyes ember 

döntése és lépése ugyan, de Jézus követésében mégis mindig az emberről és a tanítványok 

közösségéről, Krisztus testéről van szó. Elképzelhetetlen Jézus követése egyedül, 

magányosan, elszakítva a többi tanítványtól. Elképzelhetetlen a követés Krisztus teste, az 

egyház nélkül.

– Ragaszkodik ahhoz a felismeréshez, hogy Jézus követése a többi embertől sem 

szakít el, hanem hozzájuk kapcsol. Isten emberszeretete, filantrópiája (Tit 3,4), amelyre 

könyve legelején és legvégén is utal Bonhoeffer, minden keresztyént arra kötelez, hogy 

testvéri szeretettel forduljon mindenkihez a földön, aki ember.

– Következetesen végigviszi azt a felismerését, hogy „csak a hívő engedelmes - és - 

csak az engedelmes hisz.” Szakít tehát azzal a széltében elterjedt nézettel, hogy először hit, 

utána cselekedetek. Hit és élet elszakíthatatlan egységet alkot.

– Éles ellentétben látja egymással a világot és Isten uralmát. Nem tud úgy tekinteni 

a világra, hogy abban Isten jó rendjét fedezhetné fel. Ez a nézete nem világmegvetésből, 

hanem a valóság reális látásából fakadt: kora politikai hatalmát és törekvéseit nem tudta 

Isten jó rendjének tekinteni, sokkal inkább legyőzendő ellenségnek.

Finkenwalde bezárása után még rövid ideig csaknem teljes illegalitásban 

folytathatta a jövendő lelkészeinek képzését, de Bonhoeffer helyzete egyre nehezült: 



miután már 1936-ban megvonták egyetemi oktató jogát, 1938-ban Berlinből is kitiltották, 

1940-ben pedig reá is kimondták a beszédtilalmat. Élete tehát egészen más mederben folyt 

tovább, mint addig. 1939-től kezdődően egészen új feltételek között kellett és igyekezett 

megélni Jézus követését. A börtönben ezt így fogalmazta meg:

„Emlékszem egy tizenhárom évvel ezelőtti – fiatal francia lelkésszel folytatott – 

beszélgetésre Amerikában. Felvetettük azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mit is akarunk a 

mi életünkkel. Ekkor azt mondta nekem: Szent szeretnék lenni (lehetségesnek tartom, hogy 

az is lett), ez akkor mély benyomást tett rám. Mégis ellentmondtam neki körülbelül így: 

Szeretnék megtanulni hinni. Sokáig nem értettem meg ennek az ellentétnek a mélységét. 

Azt gondoltam, meg tudnék tanulni hinni, amennyiben megkísérelnék valamiféle szent 

életet folytatni, – amint ezen kísérletet a Követés c. könyvben leírtam. Ma látom ennek a 

könyvnek a veszélyeit, mégis máig is ragaszkodom ehhez a könyvemhez.

Később megtapasztaltam – s máig is tapasztalom –, hogy az élet teljes 

evilágiságában tanulunk meg hinni. Ha egészen lemondtunk arról, hogy magunkból 

valamit csináljunk – legyen az akár egy szent ember, akár egy megtérő bűnös, vagy egy 

egyházi jelentős személyiség, akár egy igaz vagy nem igaz ember, akár egy beteg, avagy 

egészséges –, én ezt nevezem evilágiságnak. Evilágiság ugyanis: azt jelenti, hogy a 

feladatok, a kérdések, a sikerek, az eredménytelenségek, tapasztalatok, tanácstalanságok 

teljességében élünk –, és ekkor egészen Isten karjaiba vetjük magunkat. Ekkor a saját 

szenvedésünket nem vesszük komolyan, hanem Isten szenvedését a világban, – együtt 

virrasztunk Krisztussal a Getsemánéban. Meg vagyok győződve, ez a hit, ez a metanoia a 

»megtérés«, és így leszünk emberek, keresztyének (vö. Jer 45!).” (1944. július 21-i 

leveléből; 109-110. old. in: Válogatás Bonhoeffer legismertebb műveiből. A fordítás és a 

zárótanulmány Lehel Ferenc munkája. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest, 1988. 169 old.)

Bonhoeffernek nem adatott meg, hogy részleteiben is kifejtse a Jézus-követés 

értelmezésében felismert veszélyeket: a világháborúnak szinte utolsó napjaiban, 1945. 

április 9-én, néhány társával együtt hazaárulás vádjával kivégezték.

A saját munkájáról írt kritikus megjegyzésével azonban emlékezteti az olvasót: az 

értelmezőnél jobban figyeljen arra, aki követésére hív. Bonhoeffer maga ezt teszi, amikor 

nem a Hegyi Beszéd eddigi értelmezéseire ügyel, hanem a Jézusra tekintő egyértelmű vagy 

egyszerű engedelmességet hirdeti.
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