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Eванђеље (грч. εὐ-αγγέλιον – ‘добра вест’ и у скоро свим

европским језицима користи се као позајмљеница. Глав
ни изузетак од овога је реч из староенглеског језика ‘gospel’
[god-spel = добра вест] која се, осим у енглеском, користи и
у скандинавским језицима). Реч ‘еванђеље’ има два основна
значења: 1) хришћанску добру вест (само у једнини); 2) еван
ђеље као књижевну врсту (множина: еванђеља). На основу
првог значења, ова реч може у пренесеном смислу да се одно
си на учење за које је неопходан ауторитет. На основу другог
значења овако се назива читање Еванђеља на Лит ургији. Ка
ко су настала ова два основна значења показује развој појма
у раном хришћанству.
За сам нас танак речи већу улогу има употреба корена
ευαγγελ- у значењу есхатолошке објаве спасења у Септ уа
гинти (нпр. Ис 52 7; 61 1) од повременог појављивања речи
εὐαγγέλιον у вези са култом цезара. Најс тарија хришћанска
употреба појма потврђује прво основно значење – док је
глагол εὐαγγελίζεσθαι формални израз за хришћанско ми
сионарско проповедање, εὐαγγέλιον означава садржај хри
шћанске добре вес ти: зато Павле чес то говори о „Еванђељу
Хрис товом“ (нпр. Рим 15 19; 1Kор 9 12; Гал 1 7; уп. Рим 1
9), повремено о „Еванђељу Божјем“ (нпр. Рим 1 1; 1Сол 2
2. 8). Најс тарије исповедање вере у 1Kор 15 3-5 укратко из
лаже садржај Еванђеља. Слично је код Марка: „Еванђеље
Исуса Хрис та“ је хришћанска проповед, чији ‘почетак’ (или:
‘основу’) Марко излаже у својој приповес ти о Исус у (Мк 1
1). За развој појма важан је Мт: овде је садржај Еванђеља
више пута описан кроз ‘Еванђеље о Царс тву Божијем’ (Мт
4 25; 9 35; 24 14). Овом формулацијом Матеј идентифик ује
Еванђеље са проповеђу Исуса Хрис та о Царству Божијем.
Тиме он уједно успос тавља везу ка сопс твеној књизи „Ро
дослов Исуса Хрис та“ (Мт 1 1), у којој приповеда о Исус у
Хрис ту и преноси његову порук у спасења. Није случајно да
се по први пут књига Еванђеље по Матеју назива Еванђе
љем управо у заједници Дидахи-а, која је била под његовим
јаким утицајем (Дид 8 2). Од почетка II века и друге књиге
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о Исус у Хрис ту биле су означене као ‘Еванђеља’ и тако је
нас тало друго основно значење ове речи. Назив ‘Еванђеље’
био је у II век у и касније више пута коришћен и за нека
нонска еванђеља, без обзира на то да ли су приповедала о
Хрис ту или не, нпр. Еванђеље по Томи, Еванђеље по Мари
ји, Јудино еванђеље итд. Многи списи, које данас називамо
‘апокрифна еванђеља’, имају осим тог и други наслов, нпр.
Дијалог Спаситеља или Јаковљево протоеванђеље. Наслови
многих списа нис у сачувани.
Одржала се свест о томе да су оба основна значења речи
Еванђеље узајамно повезана. То се види, нпр. по томе што
је у секундарним насловима еванђеља, на веома необичан
начин, на име писца придодат грчки предлог κατά, тако да
гласи: Еванђеље (= хришћанска благовест) по Марку, а не:
Марково Еванђеље. Еванђеља су проповедне књиге, а не стан
дардне биографије или историјске монографије. Ово се ви
ди и код Иринеја, ‘оца’ канона четири Еванђеља, који, упркос
томе, може да говори о једном „четворообразном Еванђељу“
(τετράμορφον τὸ ἐυαγγέλιον, Haer. III 11,18).
Цркве су увек биле свесне тога да су Еванђеља посебно
блиско везана за суштину хришћанске проповеди спасења.
Ово се види касније по посебним свечаностима, прослава
ма и достојанству с којим се чита Еванђеље на православним
Лит ургијама. Такође, Други ватикански сабор је дао пред
ност Еванђељу у однос у на остале новозаветне списе (De Rev.
5, 18). Еванђеља су у историји хришћанства много више чи
тана него Посланице, посебно од стране не-теолога. Какав је
херменеу тички значај ове предности коју имају Еванђеља?
Она указују на то да је основа хришћанске вере повест, а не
учење, догма или скуп правних прописа Цркве. Повести не
дефинишу него обу хватају и обликују живот.
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химне које се у православном јутарњем богослужењу поју
директно пре групе хвалитних химни (Αἶνοι) називају се ег

