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تعمق در شخصیت عیسی مسیح و  بررسی جنبه 
های خمتلف شخصیت او در چهار انجیل.

در  که  یوحنا  و  مرقس  لوقا،  متی،  انجیل  چهار 
ُحکم چهار ُمبرش عمل می نامیند هر کدام ُمبتنی 
نموده؛   واگذار  آهنا  به  خدا  روح  که  خدمتی  بر 
می  ارائه  متفاوتی   دیدگاه  از  را  مسیح  عیسی 

دهند.

وقتی عیسی مسیح را بر روی زمنی در نظر می 
گرییم، اطمینان خاطر پیدا می کنیم که خدا خود 

را به ما بسیار نزدیک نموده است.

نامید  کمک  را  شام  شاید  کوچک  جزوه  این 
در  نامییدکه  حتسنی   را  خدا  پرس  هبرت  بتوانید  تا 
انسانیت خویش از گناه به دور بود . به مهنی نحو 

نیز در کالم خدا توصیف شده است.
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