
 أريد أن أكون سعيدا  

"شفاء القلوب المكسورة"  

 

ْوَن.  ِلْلَحَزانَى، ألَنَُّهْم َيتَعَزَّ

4: 5متى   

 

 كيف أختبر عزاء هللا؟

 معي أدرك أن هللا  .1
 

وحِ. مزمور  بُّ ِمَن اْلُمْنَكِسِري اْلقُلُوِب، َويَُخل ُِص اْلُمْنَسِحِقي الرُّ : 34قَِريٌب ُهَو الرَّ

18 

 5: 13عبرانين « الَ أُْهِملَُك َوالَ أَتُْرُككَ »ألَنَّهُ قَاَل:

 

 أشياء أحتاج أن أتذكرها

 

 يعرفهللا 
 

أَلَْيَس ُعْصفُوَراِن يُبَاَعاِن بِفَْلٍس؟ َوَواِحدٌ ِمْنُهَما الَ يَْسقُُط َعلَى األَْرِض بِدُوِن أَبِيُكْم. 

ا أَْنتُْم فََحتَّى ُشعُوُر ُرُؤوِسُكْم َجِميعَُها ُمْحَصاةٌ. فاَلَ تََخافُوا! أَْنتُْم أَْفَضُل ِمْن  َوأَمَّ

 31 -29: 10متى َعَصافِيَر َكثِيَرةٍ! 

 

 يهتمهللا 
 

ِليَن َعلَْيِه.  يِق، َوُهَو يَْعِرُف اْلُمتََوك ِ . ِحْصٌن فِي يَْوِم الضَّ بُّ  7: 1ناحوم َصاِلٌح ُهَو الرَّ

 

 يساعدهللا يريد أن 
 

انيين عبرفَْلنَتَقَدَّْم بِثِقٍَة إِلَى َعْرِش الن ِْعَمِة ِلَكْي نَنَاَل َرْحَمةً َونَِجدَ نِْعَمةً َعْونًا فِي ِحينِِه. 

4 :16 

 

 المجروحين شفاء .2
 

لُوا بَِها. هأَنَذَا َصانٌِع أَْمًرا َجِديدًا. اآلَن » ِليَّاِت، َواْلقَِديَماُت الَ تَتَأَمَّ الَ تَذُْكُروا األَوَّ

يَِّة َطِريقًا، فِي اْلقَْفِر أَْنَهاًرا.   -18: 43اشعياء يَْنبُُت. أاَلَ تَْعِرفُونَهُ؟ أَْجعَُل فِي اْلبَر ِ

19 

 

  تبقىفي التركيز على ما  وأبدا خسرتعلى ما عن التركيز يجب أن أتوقف 
 

 11: 6متى ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. 

 

 مصادر هللاأتكل على  .3
 

 هللا كلمة
 

ْخِر.  فَُكلُّ َمْن يَْسَمُع أَْقَواِلي هِذِه َويَْعَمُل بَِها، أَُشب ُِههُ بَِرُجل َعاقِل، بَنَى بَْيتَهُ َعلَى الصَّ

يَاُح، َوَوقَعَْت َعلَى ذِلَك اْلبَْيِت فَلَْم يَْسقُْط،  فَنََزَل اْلَمَطُر، َوَجاَءِت األَْنَهاُر، َوَهبَِّت الر ِ

ْخِر. َوُكلُّ َمْن يَْسَمُع أَْقَواِلي هِذِه َوالَ يَْعَمُل بَِها، يَُشبَّهُ ألَنَّهُ َكاَن ُمَؤسَّسً  ا َعلَى الصَّ

يَاُح،  ْمِل. فَنََزَل اْلَمَطُر، َوَجاَءِت األَْنَهاُر، َوَهبَِّت الر ِ بَِرُجل َجاِهل، بَنَى بَْيتَهُ َعلَى الرَّ

 27- 24: 7متى «. َعِظيًما! َوَصدََمْت ذِلَك اْلبَْيَت فََسقََط، َوَكاَن ُسقُوُطهُ 

 

 هللا شعب
 

َي الَِّذيَن ُهْم فِي ُكل ِ ِضيقٍَة  ينَا فِي ُكل ِ ِضيقَتِنَا، َحتَّى نَْستَِطيَع أَْن نُعَز ِ الَِّذي يُعَز ِ

ى نَْحُن بَِها ِمَن هللاِ.   4: 1كورنثوس الثانية بِالتَّْعِزيَِة الَّتِي نَتَعَزَّ

 

 هللا روح
 

 

 

 

وحِ  ةِ الرُّ َجاِء بِقُوَّ َجاِء ُكلَّ ُسُروٍر َوَسالٍَم فِي اإِليَماِن، ِلتَْزدَادُوا فِي الرَّ َوْليَْمألُْكْم إِلهُ الرَّ

 13: 15رومية اْلقُدُِس. 

 

ٌن َوَسيَْمَسُح هللاُ ُكلَّ دَْمعٍَة ِمْن ُعيُونِِهْم، َواْلَمْوُت الَ يَُكوُن فِي َما بَْعدُ، َوالَ يَُكوُن ُحزْ 

َوقَاَل اْلَجاِلُس «. َوالَ ُصَراٌخ َوالَ َوَجٌع فِي َما بَْعدُ، ألَنَّ األُُموَر األُولَى قَدْ َمَضتْ 

اْكتُْب: فَإِنَّ هِذِه األَْقَواَل »َوقَاَل ِلَي: «. َها أَنَا أَْصنَُع ُكلَّ َشْيٍء َجِديدًا!»َعلَى اْلعَْرِش:

 5 -4: 21رؤيا «. َصاِدقَةٌ َوأَِمينَةٌ 

 

 

 هل تشعر بإنك منسحق القلب وبحاجة إلى شفاء؟

 

 


