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Literatura (výběr)

HROM: DOKONALÁ MYSL (NHC V I / 2 , 13,1-21,32)
(Úvod, překlad a komentář Z. Vítková)
Úvod
1. Obsah, zařazení; místo a doba sepsání
2. Žánr, styl a rétorika textu
3. Poselství paní hromu
4. Zjevující bytost a její možné předlohy
Eva
Mandejská Ruha
5. Výpovéď o božském
6. Edice a literatura
Hrom: dokonalá mysl (překlad z koptštiny)

POROZUMĚNÍ NAŠÍ VELKÉ MOCI (NHC V I / 4 , 36,1-48,15)
(Úvod, překlad a komentář R Ryneš)
Úvod
1. Název traktátu
2. Datace
3. Dochování a obsah
4. Žánr
5. Porozumění naší velké moci - šimonovský text?
6. Edice a literatura
Porozumění naší velké moci (překlad z koptštiny)
[Nadpis a úvod]
[Stvoření světa a první aión]
[Druhý aión]
[Hlasatel přicházejícího aiónu]
[Hněv archontů a zkáza světa]
[Vystoupení antikrista]
[Soud nad světem]
[Konečný úděl všech]
[Název spisu]

MELCHISEDEK (NHC I X / l , 1,1-27,10)
(Úvod, překlad a komentář Z. Vítková)
Úvod
1. Datace, místo vzniku, zachovanost
2. Literární žánr
3. Obsah
4. Mytologické zařazení
5. Melchisedek a Kristus
Postava Melchisedeka
Melchisedek v našem traktátu
Melchisedek v jiných gnostických pramenech
6. Edice a literatura
Melchisedek (překlad z koptštiny)
[Nadpis]
[Proroctví o Kristu]
[Nepravá učení o Kristu]
[Představení zjevovatele]
[Invokace]

[O oběti]
[O křtu]
[O vzniku všech bytostí]
[Adam a Eva; potomci archontů]
[Odmítnutí archontů]
[Konec časů]
[Melchisedekova liturgie]
[Invokace]
[Strach a zděšení]
[Zjevení bratří pokolení života]
[Ježíš mluví o svém ukřižování]
[Mluví Melchisedek (?)]
[Melchisedekovo vítězství nad archonty a odchod zjevovatelů] . . .

NORE A (NHC IX/2, 27,11-29,5)
(Úvod, překlad a komentář Z. Vítková)
Úvod
1. Název, datování, jazyk
2. Literární žánr a obsah
3. Charakter nauky a vlivy
4. Mytologický kontext
5. Postava Nórey
Dcera Adama a Evy; sestra a žena Sétova
Zena Noemova
6. Původ mýtu o Nóree
7. Nórein význam v gnostických textech
8. Edice a literatura
Nórea (překlad z koptštiny)
[Invokace]
[Vysvobození]
[Zachráněná Nórea]
[Budoucí spása]

SVĚDECTVÍ PRAVDY (NHC I X / 3 , 29,6-74)
(Úvod, překlad a komentář Z. Vítková)
Úvod
1. Název a zachovanost; autorství
2. Literární žánr, zařazení a význam
3. Enkratismus
4. Gnostická hermeneutika
Ježíš
Bůh a demiurg
Ježíš a Jan Křtitel
Praví věřící a církevní křesťané
5. Antiheretická polemika
6. Příběh z knihy Genesis 2-3
7. Edice a literatura
Svědectví pravdy (překlad z koptštiny)
[I. Homilie o slově pravdy]
[Pravda oproti Zákonu]
[Spásné poznání oproti marným nadějím]
Mučednictví pošetilců
Prázdná naděje tělesného zmrtvýchvstání . . . .
[Panenství oproti poskvrněnosti]
[Spása gnostika]
[Závěr homilie]
[II. Výklad některých biblických motivů a příběhů;
polemika proti různým herezím]
[Tajemství zrození Jana Křtitele a Ježíše]
[Příběh z knihy Genesis 2-3 („Midraš na hada")] .
[Poznání Krista a pokolení Zákona]
[O herezích a rozkolech]
David, Šalomoun a démoni
Salamandr v peci

