
Eванђеље (грч. εὐ-αγγέλιον – ‘до бра вест’ и у ско ро свим 
европ ским је зи ци ма ко ри сти се као по зајм ље ни ца. Глав-
ни из у зе так од ово га је реч из ста ро ен гле ског је зи ка ‘go spel’ 
[god-spel = до бра вест] ко ја се, осим у ен гле ском, ко ри сти и 
у скан ди нав ским је зи ци ма). Реч ‘еван ђе ље’ има два основ на 
зна че ња: 1) хри шћан ску до бру вест (са мо у јед ни ни); 2) еван-
ђе ље као књи жев ну вр сту (мно жи на: еван ђе ља). На осно ву 
пр вог зна че ња, ова реч мо же у пре не се ном сми слу да се од но-
си на уче ње за ко је је нео п хо дан ау то ри тет. На осно ву дру гог 
зна че ња ова ко се на зи ва чи та ње Еван ђе ља на Ли тур ги ји. Ка-
ко су на ста ла ова два основ на зна че ња по ка зу је раз вој пој ма 
у ра ном хри шћан ству.

За сам на ста нак ре чи ве ћу уло гу има упо тре ба ко ре на 
ευαγγελ- у зна че њу ес ха то ло шке об ја ве спа се ња у Сеп ту а-
гин ти (нпр. Ис 52 7; 61 1) од по вре ме ног по ја вљи ва ња ре чи 
εὐαγγέλιον у ве зи са кул том це за ра. Нај ста ри ја хри шћан ска 
упо тре ба пој ма по твр ђу је пр во основ но зна че ње – док је 
гла гол εὐαγγελίζε σ θαι фор мал ни из раз за хри шћан ско ми-
си о нар ско про по ве да ње, εὐαγγέλιον озна ча ва са др жај хри-
шћан ске до бре ве сти: за то Па вле че сто го во ри о „Еван ђе љу 
Хри сто вом“ (нпр. Рим 15 19; 1Kор 9 12; Гал 1 7; уп. Рим 1 
9), по вре ме но о „Еван ђе љу Бож јем“ (нпр. Рим 1 1; 1Сол 2 
2. 8). Нај ста ри је ис по ве да ње ве ре у 1Kор 15 3-5 украт ко из-
ла же са др жај Еван ђе ља. Слич но је код Мар ка: „Еван ђе ље 
Ису са Хри ста“ је хри шћан ска про по вед, чи ји ‘по че так’ (или: 
‘осно ву’) Мар ко из ла же у сво јој при по ве сти о Ису су (Мк 1 
1). За раз вој пој ма ва жан је Мт: ов де је са др жај Еван ђе ља 
ви ше пу та опи сан кроз ‘Еван ђе ље о Цар ству Божи јем’ (Мт 
4 25; 9 35; 24 14). Овом фор му ла ци јом Ма теј иден ти фи ку је 
Еван ђе ље са про по ве ђу Ису са Хри ста о Царству Божијем. 
Ти ме он ујед но ус по ста вља ве зу ка соп стве ној књи зи „Ро-
до слов Ису са Хри ста“ (Мт 1 1), у ко јој при по ве да о Ису су 
Хри сту и пре но си ње го ву по ру ку спа се ња. Ни је слу чај но да 
се по пр ви пут књи га Еван ђе ље по Ма те ју на зи ва Еван ђе-
љем упра во у за јед ни ци Ди да хи-а, ко ја је би ла под ње го вим 
ја ким ути ца јем (Дид 8 2). Од по чет ка II ве ка и дру ге књи ге 
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о Ису су Хри сту би ле су озна че не као ‘Еван ђе ља’ и та ко је 
на ста ло дру го основ но зна че ње ове ре чи. На зив ‘Еван ђе ље’ 
био је у II ве ку и ка сни је ви ше пу та ко ри шћен и за не ка-
нон ска еван ђе ља, без об зи ра на то да ли су при по ве да ла о 
Хри сту или не, нпр. Еван ђе ље по То ми, Еван ђе ље по Ма ри-
ји, Ју ди но еван ђе ље итд. Мно ги спи си, ко је да нас на зи ва мо 
‘апо криф на еван ђе ља’, има ју осим тог и дру ги на слов, нпр. 
Ди ја лог Спа си те ља или Ја ко вље во про то е ван ђе ље. На сло ви 
мно гих списа ни су са чу ва ни. 

Одр жа ла се свест о то ме да су оба основ на зна че ња ре чи 
Еван ђе ље уза јам но по ве за на. То се ви ди, нпр. по то ме што 
је у се кун дар ним на сло ви ма еван ђе ља, на ве о ма нео би чан 
на чин, на име пи сца при до дат грч ки пред лог κατά, та ко да 
гла си: Еван ђе ље (= хри шћан ска бла го вест) по Мар ку, а не: 
Мар ко во Еван ђе ље. Еван ђе ља су про по вед не књи ге, а не стан-
дард не би о гра фи је или исто риј ске мо но гра фи је. Ово се ви-
ди и код Ири не ја, ‘оца’ ка но на че ти ри Еван ђе ља, ко ји, упр кос 
то ме, мо же да го во ри о јед ном „че тво ро о бра зном Еван ђе љу“ 
(τετράμορφον τὸ ἐυαγγέλιον, Ha er. III 11,18).

Цр кве су увек би ле све сне то га да су Еван ђе ља по себ но 
бли ско ве за на за су шти ну хри шћан ске про по ве ди спа се ња.
Ово  се ви ди ка сни је по по себ ним све ча но сти ма, про сла ва-
ма и до сто јан ству с ко јим се чи та Еван ђе ље на пра во слав ним 
Ли тур ги ја ма. Та ко ђе, Дру ги ва ти кан ски са бор је дао пред-
ност Еван ђе љу у од но су на оста ле но во за вет не спи се (De Rev. 
5, 18). Еван ђе ља су у исто ри ји хри шћан ства мно го ви ше чи-
та на не го По сла ни це, по себ но од стра не не-те о ло га. Ка кав је 
хер ме не у тич ки зна чај ове пред но сти ко ју има ју Еван ђе ља? 
Она ука зу ју на то да је осно ва хри шћан ске ве ре по вест, а не 
уче ње, дог ма или скуп прав них про пи са Цр кве. По ве сти не 
де фи ни шу не го об у хва та ју и об ли ку ју жи вот. 
Ли те ра ту ра: H. J. Kla uck, Apo kryphe  Evan ge lien: Ei ne Einführung, Stut tgart 
2002; P. Po korný/U. Hec kel, Ein le i tung in das Ne ue Te sta ment: Se i ne Li te ra tur 
und The o lo gie im Über blick, Tübin gen 2007, 321-615; C. Markschi es/J. Schröter 
(прр), An ti ke chri stlic he Apo kryphen in de utscher Über set zung I: Evan ge lien 
und Ver wand tes, Tübin gen 2014; J. D. G. Dunn, Chri sti a nity in the Ma king III: 
A Con te sted Iden tity, Min ne a po lis 2015 (§ 41: From Go spel to Go spel).

У. Луц

Ег за по сти лар (Пе сма све тло сти). Са мо стал не, крат ке 
хим не ко је се у пра во слав ном ју тар њем бо го слу же њу по ју 
ди рект но пре гру пе хва лит них хим ни (Αἶνοι) на зи ва ју се ег-
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