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Dr. Peres  Imre 

ESZKATOLÓGIA ÉS HITVALLÁS A 
KATAKOMBÁK MŰVÉSZETÉBEN1 

 
Bevezetés 
Tudvalevő, hogy a krisztológiai hitvallások a legszámottevőbbek az újszö-
vetségi krisztológia szempontjából. Természetesen az Újszövetségben 
több és más hitvallási szövegek és megnyilatkozások is előfordulnak, 
amelyek talán kisebb hatósugarúak voltak, de ugyanúgy hozzátartoznak 
Jézus személyének értékeléséhez, ill. az újszövetségi teológia történetéhez. 
Ehhez hozzátartozik az a vonalvezetés is, amely rávilágíthat arra, hogyan 
tért át az egyház a posztbiblikus korban a hit megvallására és a 
krisztológia művelésére. Most az alábbiakban megpróbálom ezt a prob-
lémát tovább vezetni és feltárni az eszkatológiai hitvallás jellegű megnyi-
latkozásokat az ókeresztyén katakombák szövegeiben és művészetében.  
Ezt azért is érdekes megismerni, mert itt láthatjuk majd meg, hogy mi-
közben az egyház posztapostoli korszakában – mondjuk az apostoli atyák 
és az egyházatyák korában – egyre jobban kezdnek kiéleződni a hitviták és 
a lassan beinduló zsinatok főfejei tárgyalják a hitvalló szövegeket, addig az 
egyházi köznép aránylag egyszerű formában vallja meg hitét és fejezi ki a 
Krisztus iránti tiszteletét.  
Most tehát röviden próbáljuk nyomon követni az egyház hitvallási gya-
korlatát egy kissé későbbi időszakban, a katakombák és ókeresztyén epig-
rammák hitvilágában.    
 

1. A HIT ÉS ESZKATOLÓGIA MEGVALLÁSA A KATAKOMBÁK 
MŰVÉSZETÉBEN 

A katakombák és az ókeresztyén nekropoliszok hitvilágában a hit megval-
lása kétféleképpen jutott kifejezésre: az írott szövegben és a művészi alko-
tásokban (ilyenek pl. képek, rajzok, festmények, domborművek, reliefek, 
kőalakzatok stb.). Néha a kettő kombinálódik, ill. kiegészíti egymást, vagy 
egyértelműsíti a kifejezési szándékot és a háttérben levő gondolatot. 
Meg kell jegyezni, hogy közvetlenül a posztbibliai korban, tehát az 
ókeresztyén katakombák korai időszakában, alig lehet találni olyan szöve-
                                                 
1 A tanulmány első változata mint előadás hangzott el a Coetus Theologorum 
alkalmával, Kolozsváron 2003. július 23-án. Közben további kutatás tárgyává vált 
a VEGA kutatási projekt keretében (1/4701/07), amiből szívesen közlök részle-
teket dr. Nagy Antal professzor úr tiszteletére. 
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get, amely hosszasabban tárgyalná a keresztyén hitvallási formulákat vagy 
hitproblémákkal küszködne, mert – Henry Chadwick szavával élve – „az 
emberek semmiben sem olyan konzervatívak, mint a temetkezési szokásokban”2. Ha 
mégis valamit leírnak vagy lerajzolnak sírjukra, ez jól tükrözte hitüket, 
túlvilági reményüket és szokásaikat. Ezért a szűkszavúság ellenére az 
ókeresztyén epigrammák vagy reliefek a maguk nemében egyértelműek, és 
jól fejezik ki íróik vagy fogalmazóik gondolkodását.  
Ezért a Krisztus-hit és az eszkatologikus reménység megvallásának a kuta-
tása az ókeresztyén katakombák és nekropoliszok vonatkozásában nem 
támaszkodhat sok hosszú prózai vagy narratív szövegre. Persze van ilyen 
is, de ezek általában biográfiai leírások vagy liturgikus szövegek parafrázi-
sai, foszlányai. Hitelesen inkább csak olyan rövid formulák szolgáltatják a 
kutatási anyagot, amelyek nagyon rövid akklamációt, néhány szavas 
adorációt, irgalomért esdeklő penitenciát vagy pozitív eszkatológikus 
reménységbe szőtt rövid Krisztus-jellemzést tartalmaznak. S ugyanez a 
helyzet a képekkel is, amelyek néha – főleg a szarkofágok falain – egy 
képegyüttesbe olvadnak bele, amely mintegy sorozatban fejezi ki pl. Jézus 
életútját, vagy passióját. Sokkal gyakoribb azonban az egyedülálló kis kép, 
vagy 2-3 miniatűr szimbolikus kép ill. képjelenet, amiből ki lehet olvasni a 
háttérben meghúzódó hitbeli mondanivalót.  
Ezt tartsuk tehát szem előtt, amikor a katakombák hitvilágának 
krisztológiai ill. hitvallási aspektusait vizsgáljuk. Először a szavakat illetve 
szövegeket ismertetjük, majd a képeket is. 
 
 
1.1. A szövegbe rejtett hitvallások 
A katakombás szövegek legérdekesebb részei az ókeresztyén hitvallás-
alkotás és hitvallás-használat szempontjából azok a szövegek és titulusok, 
amelyek krisztológiai tartalmat hordoznak. Ezek közül röviden a követke-
zőket lehet kiemelni: 
 
1.1.1. ICQUS és változatai.3 Ez rövidítése a jól ismert hitvallási formulá-
nak: ’Ihsou'" Cristov", Qeou' UiJov", Swthvr (Jézus Krisztus Isten Fia, 
Megváltó). Kifejezi Jézus megkenetését (messiási voltát), istenfiúságát és 
megváltói, üdvadó hatalmát. Ennek több változata van, amikor pl. egyes 
betűjét kihagyják és/vagy más szimbolizáló betűkkel egészítik ki, pl. T-vel 
(ITCQUS)4, xP-szel (xPQCS)5, K-val (IKQUSwthvr)6 stb. Ennek az ösz-

                                                 
2 Chadwick, Henry:  A korai egyház. Budapest, 1999, Osiris, 260. p. 
3 Vö. Dölger, Franz Joseph: Ichthys – Das Fischsymbol in frühchristlicher Zeit. I-V. 
köt., Münster, 1928-43. 
4 Wessel, Carolus.: Inscriptiones graecae christianae veteris occidentis. Edipuglia 
1988, 99. p. n° 391. 
5 Wessel i.m. 99. p. n° 392. Itt a betoldott K értelme lehet Kristov", ahogy azt 
Wessel gondolja, de lehet Kuvrio" is. 
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szetett ill. rövidített krisztusi „monogramnak” vannak önállóan is előfor-
duló részei. Tehát: 
a) ’Ihsou'" és Cristov" külön-külön, vagy együtt is ’Ihsou'" Cristov".7  
b) UiJov" (Fiú) – a katakombák népe ezzel a megjelöléssel kettős kinyilat-
koztatást közöl: Jézus Dávid fia, tehát test szerint régi zsidó királyi család 
sarja, de sokkal inkább arra fektetik a hangsúlyt, hogy Jézus Isten Fia, 
tehát az ő származása isteni is, és a mostani tartózkodása is Istennél van, 
ahova viszi, illetve viheti a benne hívőket és hozzá tartozókat, akiket szin-
tén Isten fiaivá tehet. Az eszkatológikus titulus „Emberfia” 
(uiJo;" tou' ajnqrwvpou) itt azonban hiányzik. 
c) Swthvr8 – Ezzel a hitvallók Jézus megváltó, megtartó és üdvözítő 
munkáját vagy szerepét hangsúlyozzák önmaguk és környezetük előtt. Az 
eszkatológia itt a reménység tárgyát képezi, mivel emögött az a hit áll, 
hogy a Megváltó Krisztus a halottakat az utolsó napon feltámasztja és 
magához a mennybe viszi őket. 
1.1.2. Qeov" (néha Qeio") – Ez Jézus isteni voltát hangsúlyozza, mint pl. 
a következő felirat is: ei|" qeo;" ejn oujranw'/ ’Ihsou'" Cristov" (egy az Isten 
a mennyben: Jézus Krisztus).9 Ez nagyon erős és egyértelmű krisztológiai 
hitvallási szöveg, amely határozott felfelé orientált pozitív eszkatológiát 
mutat, és úgy tűnik, hogy felírásakor már egy kötött szöveg része volt. 
Jézust egyenlővé teszi Istennel és így természetes, hogy a mennybe pozí-
cionálja őt, ahová a szöveg írója is vágyik. 
1.1.3. Kuvrio" (Úr) - Ez Jézus Úr voltát hangsúlyozza. Nem kizárt, hogy 
itt nem is olyan titkos éllel, mint a Jelenések könyvében, vagyis hogy: 
Jézus az ÚR a földi urak, királyok és császárok fölött, akik hatalma kicsi-
nyes, földhöz és időhöz kötött, zsarnoksággal, részrehajlással és erőszak-
kal teli, de Jézus ÚR-volta örök, igazságos és béke-, ill. üdvteremtő. 
1.1.4. Despovth" (gazda, Úr, uralkodó)10 - (vö. 2Pt 2,1; Jud 4) Olyan 
hitvallási titulus ez, amiben a hitvalló Jézus uralkodói, „igazgatói” tulaj-
donságait, ill. képességeit és adottságait akarja kifejezésre juttatni: az ilyen 
Úrnak ő is alávetettje, az ő hatalmát elismeri és tiszteli. Nem kizárt, hogy 
a szöveg alkotója Jézusnak a halottak fölötti hatalmát is demonstrálni 
akarja, mint aki – Hádész mintájára – igazgatja a halottak birodalmát. 
1.1.5. a{gio" poimhvn (szent Pásztor)11 vagy csak poimhvn (Pásztor) – Ez a 
jól ismert jánosi előképre – l. Jn 10 a Jó Pásztorról – utal. Jézus itt a hit-
vallók hitében úgy szerepel, mint aki jól pásztorolta a nyáját a földön, és – 

                                                                                                          
6 Wessel i.m. 99. p. n° 389. 
7 Kaufmann, Carl Maria: Die sepulcralen Jenseitsdenkmäler der Antike und des Urchris-
tentums. Mainz, 1900, Kirchheim, 62. p. 
8 Kaufmann i.m. 84. p. 
9 Wessel i.m. 98. p. n° 386. 
10 Kaufmann i.m. 64. p. 
11 Kaufmann i.m. 82. p. 
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Dölger adatai szerint – a paradicsomban is ezt fogja tenni híveivel: az ő 
keze, vezetése alatt juhai-hívei biztonságban lesznek, a gyöngéket karjaiba 
veszi és semmiben sem lesz hiányuk (vö. Zsolt 23). 
1.1.6. Néha a krisztológiai akklamáció kombinálva jön elő, latin mondat-
ban görög betűkkel írva, mint pl. a következő szövegben is: Deou" 
Cristou" Omnipote" spiritou refrigeret (sic!) (Az Isten Krisztus, a 
Mindenható hűsítse lelkedet).12 Itt a krisztológiai hitvallási hangsúly nem-
csak Krisztus és Isten megjelölésen van, hanem a Pantokravtwr ti-
tuluson13 is (ami a latin Omnipotens-nek felel meg). Ez a felirat arra a 
képzetre utal, mely szerint a halottak az alvilágban nagy szomjúságtól 
szenvednek, és ennek következtében szükséges, hogy valaki hűsítse-
nyugtassa lelküket.14 
1.1.7. A és Q15 - e szerint a krisztológiai hitvallása szerint Jézus ott áll a 
történelem kezdetén és végén, mint aki ura a történelemnek, az életnek és 
a halálnak is, ő a kezdet és a vég.16 Ez nagyon gyakori motívum a kata-
kombák hitvilágában. Jézus itt teljhatalommal rendelkezik, de a halottak 
azért tüntetik fel őt ilyen módon, mert várják, hogy ő lesz számukra is a 
végső eszkatológiai valóság.   
 
 
1.2. A képekbe rejtett hitvallások 
Az ókeresztyén katakombák népe hitvallási megnyilatkozásait belerejtette 
a sok-sok rajzba, festménybe és képbe. Ezek a képek, szimbólumok és 
reliefek rengeteg motívumot tartalmaznak, ezért ezeket erősen válogatni 
és csoportosítani kell. A katakombák korai idején főleg az ószövetségi 
motívum nagyon sok, sokkal több, mint az újszövetségi – és ez nemcsak 
Henry Chadwick megállapítása.17 Ugyanakkor keverednek a képek: gyak-
ran az ószövetségibe belevegyül az újszövetségi gondolat is, amivel a ka-
takombák ókeresztyén népe az ószövetségi történeteket krisztológiai mó-
don aktualizálja. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy nem mindig 
„szabályszerűen”, legalább is nem a mi hermeneutikai módszereinknek 
megfelelően. Ezért is válogatni kell. Az ilyen leegyszerűsített és kipreparált 
válogatást a következőkben lehet könnyen áttekinteni: 
 

                                                 
12 Kaufmann i.m. 55. p. Vö. ARMELLINI, Mariana: Refrigerium. in: REChA II, 
684k.; Wisemann, N. P. S.: Fabiola. Roma 1855, 148.p.; Peres Imre: Griechische 
Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie.Tübingen, 2003, 
/Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 157/ 55. p., 183. 
lábjegyzet. 
13 Vö. 2Kor 6,18; Jel 1,8;  4,8;  11,17;  15,3;  16,7.14;  19,6.15;  21,22. 
14 Vö. a gazdag szomjúságát és gyötrelmeit a nagy lángok miatt (Lk 16,24). 
15 Vö. Wessel: i.m. 98. p. n° 386. 
16 Vö. Jel 1,8 stb. 
17 Chadwick: i.m. 260-261. p. 
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1.2.1. Emberi alak-jellemzések: Ebben a csoportban azokkal a hitvallási 
motívumokkal lehet foglalkozni, amelyek Jézust mint a hit és hitvallás 
alapját emberi formában és emberi tulajdonságokkal fejezik ki. Ilyenek a: 
a) Jó Pásztor – a sírszövegekből is jól ismert kép. Itt főleg úgy szerepel, 
ahogy tereli a juhokat vízforráshoz, zenél és énekel közöttük (mint Orfe-
usz vagy az ifjú pásztor-Dávid) vagy a vállán visz egy gyenge bárányt. Ez a 
hitvalló megnyilatkozás kifejezte, hogy Jézusnak gondja van a rábízottak-
ra, és segít a gyengéknek: a haldoklóknak, elgyötörteknek, akik a halálba 
hullva nem tudnak önmagukon segíteni. Jézus mellett vagy karjaiban 
azonban biztonságban vannak. A reliefekben nem jelentkezik a jánosi 
motívum záradéka, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért. Ez másképp 
jön elő, éspedig gazdagon – a tényleges passiói jelenetekben. 
b) Jézus mint Mester – olyan képek jelenítik meg őt így, amelyeken Jézus 
egy könyvtekerccsel a kezében ül vagy pálcával a kezében jár: ezzel tanít, 
gyógyít vagy csodát tesz (mint annakidején Kánában a borral vagy a ke-
nyerek megszaporításával). Ezekben a képekben egyrészt Jézusnak a baj 
és a halál feletti hatalma domborodik ki, másrészt pedig nagy bölcsessége, 
amelyre a mennyben is szükség lesz, mert mint mennyei Christus-
Magister ott is tanítani fogja tanítványait – ahogy a képek mutatják (a 
korábbi görög filozófusok mintája szerint).18 
c) Jézus mint Ítélő bíró – Ez ugyan ritka motívum, de jelentkezik már a 
Konstantin előtti korban is, majd az 5-6. század után annál elterjedtebbé 
válik. Ezzel Jézus eszkatológiai szerepe jut kifejezésre, aki „ítélni fog ele-
veneket és holtakat”. Eszerint az eszkatológiai hitvallási szemlélet szerint 
Jézus dönt a jövő felől, és mindenkinek a sorsa kezében van. 
d) Lényeges és nagy előszeretettel fejeződik ki a katakombák művészeté-
ben Jézus földi életének ábrázolása, de főleg elfogatása, elítéltetése, 
feltámadása és mennybemenetele, amiben nyomatékot kapnak a korabeli 
kortörténeti körülmények is (pl. Pilátus, ostor, töviskorona, kereszt, sír, 
majd felhő vagy levegőlépcső a mennybemenetelhez). Ez képben fejezi ki 
azokat a hittételeket, amelyek az Újszövetségben és a Credoban fogalma-
zódtak meg sajátos módon: Jézus szenvedett értünk a kereszten, meghalt 
Pontius Pilátus alatt, eltemették, feltámadott és felment a mennybe. Ezek 
az ábrázolások amolyan képes téziseket vagy vizuális teológiát jelentenek 
a krisztológiai hitvallások erőteljes kifejezéséhez.  
 

                                                 
18 Merkelbach, Reinhold – Stauber, Josef: Steinepigramme aus dem griechischen Osten. 
II. köt. München-Leipzig, 2001, n° 08/05/05. PERES Imre: Aspekty vychovy a 
vzdelávania v antike a v spisoch Nového zákona [=A képzés és nevelés aspektusai az 
ókorban és az Újszövetségben], Bratislava, 2002 /BAB 1/, 58-59. p.; Wulff, 
Oskar: Altchristliche und byzantinische Kunst. I. köt. Die altchristliche Kunst von ihren 
Anfänge bis zur Mitte des ersten Jahrtausends. Berlin-Neubabelsberg, 1918, 80-85. p.  
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1.2.2. Szimbolikus alakok – A katakombák művészetében előjönnek ún. 
teriomorf ábrázolások is, vagyis amelyek Jézust valamilyen állatformában 
jelenítik meg. 
a) Bárány – Ez az egyik leggyakoribb szimbolikus ábrázolása Jézusnak: 
Jézus a jánosi teológiából ismert Bárány,19 aki hordozza a világ bűneit (Jn 
1,28), meg aki a Jelenések könyve szerint győz és uralkodik. Ebben a hit-
vallási motívumban egybeötvöződik Jézus áldozatjellege (az egyiptomi 
páskabárány értelmében: 2Móz 12, vagy áldozati bárány  Ézs 53), kien-
gesztelési momentum és szelíd, agapés uralom. 
b) Hal – A hal mint ábra és krisztológiai titulus szintén több motívumot 
fejez ki egyszerre. Említettük már, hogy annak neve – ICQUS – rövidíté-
se és összevonása Jézus több nevének és szerepének. Ugyanakkor éppen 
Dölger mutat rá arra, hogy a hal szimbólum is, tényleges eledel is, de 
ókeresztyén eucharisztikus elem is.20 Ezért eléggé problematikus. Amikor 
az ókeresztyén hitvallók Jézusra alkalmazzák, ezzel kifejezik nemcsak a 
titulusait, hanem azt is, hogy Jézus táplálja őket – magával, magából, szent 
közösségben velük.   
c) Delfin – A delfin új motívum az ókeresztyén teológiában. Gyökerei 
visszanyúlnak a hellenisztikus alvilági képzetekhez, ahol a delfinek húzzák 
a hajót és szállítják a lelkeket a boldogok szigetére, vagy őrzik azt, aki az 
istenekhez megy áldozni egy távoli szigetre. Jézus delfin-értelemzése, ha 
igaz, a katakombák teológiájában olyan szerepet tulajdoníthat neki, hogy ő 
az, aki nemcsak megváltja, hanem el is viszi és biztonságba helyezi az 
üdvözült lelkeket a paradicsomban, vagy az Atyánál, mert hiszen mondta, 
hogy „én vagyok az út”, és „senki sem mehet az Atyához, csakis énálta-
lam” (Jn 14,2). Ezzel Jézus amolyan yucopompov"–hitben állhatott, ahogy 
Hermész a görög mitológiában. 
 
 
2. Konklúziók 
Befejezésül mintegy összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a krisztológiai és 
eszkatologikus hit megvallása a posztapostoli kori ókeresztyén katakom-
bák hitvilágában és gyakorlatában sokrétűen van jelen, és eléggé pluralisz-
tikusan érvényesül.  

                                                 
19 Vö. Hofius, Otfried: arnion – Widder oder Lamm? Erwägungen zur 
Bedeutung des Wortes in der Johannes-apokalypse. Zeitschrift fur die 
Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der Aelteren Kirche 89. évf. (1998) 3-4. sz., 
272-281. p. 
20 Peres Imre: Aberkiosz epitáfiuma. In A tudás pillérei. Tanulmánykötet dr. Erdélyi 
Margit professzorasszony tiszteletére. Komárno, 2005, 119-120.; Peres Imre: Néhány 
legkorábbi görög nyelvű ókereztyén epitáfium. In: GYŐRI István (szerk.): Hit és 
tudomány. Tanulmányok dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára professzorasszony ötvenévi teológiai 
tanári és kutatói munkája jubileumára. Debrecen-Sárospatak, 2005, 257. p.; Klauck, 
Hans-Josef: Herrenmahl und hellenistischer Kult. Münster, 1982, 294kk. 
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Főbb vonásai a következők: 
 
1. A katakombák népe elég sok hitformulát, krisztológiai önkifejezést és 
hitbeli megfogalmazást ismer és használ. Ezek a hitvallási megnyilatkozá-
sok többnyire egészen rövidek, akad közöttük néhány egyszavas kifejezés 
vagy egyszerű kép, mely Jézus személyének egy-egy vonását domborítja 
ki. 
 
2. Az epitáf krisztológiai megjelölések eléggé variabilisek, de van olyan 
eset is, amikor egy egész katakomba folyosó sztereotípia szerűen ismétli 
ugyanazokat a formulákat vagy rövidítéseiket. Hinnünk kell, hogy az érin-
tettek számára ez teljes meggyőződésből fakadt, mégha annyiszor egy-
formán ismétlődött is. 
 
3. A hitvallási témák, tételek vagy szövegek a legtöbb esetben visszave-
zethetők az Újszövetségre. De vannak motívumok, amelyek inkább a 
korabeli környezetből eredeztethetőek, mint pl. az Orfeusz- vagy a delfin-
motívum. Ez arra vall, hogy a katakombák népe érzékenyen reagált a 
környezet kihívásaira és olyan hitvallási formákat aktualizált az Újszövet-
ségből, esetleg demitologizálva átvett a környezetéből vagy éppen e kör-
nyezet hatására újat alkotott, amelyek beszédes és érthető kifejezői lehet-
tek Krisztus-hitüknek vagy eszkatológiai reménységüknek.  
 
4. Kimutatható azonban az is, hogy bizonyos újszövetségi krisztológiai 
jellemzések leszűkülnek (pl. a Jó Pásztornál), és csak részmotívumok 
érvényesülnek bennük. Sőt: 
 
5. Egyes bibliai és krisztológiai motívumok teljesen hiányoznak. Meglepő, 
hogy a katakombák szövegeiből és művészetéből teljesen kiszorult pl. a 
kanonikus iratokban oly gyakori „Emberfia” (uiJo;" tou' ajnqrwvpou) 
krisztológiai megjelölés.21 Viszont ez a krisztológiai titulus az apostoli 
atyák irataiban is csak kétszer fordul elő (IgnEf 20,2; Barn 12,10) – éspe-
dig Dávid nemzetségéből való test szerinti származásával kapcsolatban, és 
nem mint eszkatológiai titulus.22 
 

                                                 
21 Áttételesen esetleg a mennyei bíró alakjában lehetne őt látni, ha tényleg ezt a 
szerepet  a katakombák teológiájával össze lehet kapcsolni. 
22 Az áttekintéshez vö. pl. Goodspeed, Edgar J.: Index Patristicus. Leipzig, 1907, 
vagy Kraft , Heinrich: Clavis Patrum Apostolicorum. Darmstadt, 1964 (második 
kiadás 1998). Barnabás levele (12,10) kimondottan harcol az ellen, hogy Jézus ne 
emberfiaként, hanem Isten Fiaként legyen tekintve, ami valószínűleg nem titulu-
sára, hanem testi származására vonatkozik, mégha Dávid fia is.  
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6. Annak ellenére, hogy a katakombák krisztológiai kép- és hitvilága elég-
gé gazdag, nem lehet mindent és az egész szótárat egy katakombában 
vagy egy folyosóján kimeríteni. Ez természetes, hiszen az újszövetség 
irataiban is, egy-egy iratban nem lehet minden hitvallási formulát és az 
eszkatológiai reménység gazdagságát együtt találni, hanem minden irat 
bizonyos jellegű és mennyiségű hitformulát tartalmaz. Sejtéseink szerint 
ez attól függött, amilyen volt a háttérben levő teológiai iskola „profilja”, 
ill. milyen környezetben éltek annak tagjai és hogyan konfrontálódtak 
bizonyos hitbeli kérdésekben, amire reagáltak a hitvallásukban is. 
Eszerint finoman meg lehet különböztetni az eszkatológiai megnyilatko-
zásokat és krisztológiai hitvallásokat a következő kategóriák szerint, asze-
rint amilyen éllel íródtak vagy rajzolódtak: akklamáció, adoráció, 
pareinézis, misszió vagy apológia gyanánt. Egészen valószínű, hogy hasz-
nálatuk mögött konkrét hitbeli és hitvallási reflexiók húzódhattak meg, 
amelyeket akkor és ott fontosnak tartottak kifejezni – Isten, önmaguk 
vagy a pogány környezet felé. Ha meggondoljuk, mindez akkor történik, 
amikor már tombolt a keresztyénüldözés és még nem lehetett tudni, hogy 
merre fordul a világ. A katakombák népe azonban nem hallgatott. Szöve-
ges vagy képes hitvallásai ma is bíztathatnak, és eligazítást adhatnak mai 
eszkatológiai reménységünkben, hitvallási gyakorlatunkban, vagy akár 
keresésünkben is.  
 
 




