Zgodnjekrščanski spisi

Vsi spisi iz prve dobe krščanstva
Uredila Gorazd Kocijančič in Vid Snoj
V tej monumentalni knjigi so zbrana vsa doslej znana
najstarejša krščanska besedila, katerih avtorji so nekateri
izmed Jezusovih učencev in drugi njegovi sodobniki, ki so
širili njegov nauk.
Knjiga se ravna po kronološki razporeditvi nastanka teh
spisov, kakor jih je razvrstil eden najuglednejših nemških
poznavalcev Nove zaveze, Klaus Berger. Vsebuje njegove
uvode v posamezne spise. Večino teh besedil je Cerkev
sprejela kot svete knjige v t. i. kanon Nove zaveze.
Poleg teh so prvič v slovenščini v eni knjigi zbrana tudi
vsa tista besedila, ki v ta kanon niso bila uvrščena in so v
zgodovini po krivici dobila predznak spornosti (apokrifi).
Vsa besedila so prevedena iz izvirnih jezikov.
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T. i. apokrifna besedila kažejo veliko oznanjevalno sorodnost
s kanoničnimi spisi in so izjemne vrednosti, saj so rezultat
iste »eksplozije«, ki jo je povzročilo življenje in delovanje
Jezusa, Božjega Sina.

Odlomek
»Bogat je tisti, ki se mnogih usmili in ki posnema Boga
tako, da daje od tega, kar ima. Bog je namreč vsem dal vse
od tega, kar je ustvaril. Razumite torej, bogati, da morate
služiti, da ste nagrabili več, kot sami potrebujete. Vedite, da
drugim manjka tega, česar imate vi preveč. Sramujte se imeti
tuje; posnemajte Božjo pravičnost, pa ne bo nihče reven.«
(Petrovo oznanilo, fragment 16)
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