
تعزية الكتب  - Comfort Scriptures

  نعمة لكم وسلم من ا ابينا والرب يسوع المسيح1:2كورنثوس  2
  مبارك ا ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرأفة واله كل تعزية1:3كورنثوس  2

   الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم1:4كورنثوس  2
.في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من ا

.  القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا وبحزن القلب تنسحق الروح15:13امثال 
   وفي اليوم الثامن صرف الشعب فباركوا الملك وذهبوا الى8:66ملوك  1
 خيمهم فرحين وطيبي القلوب لجل كل الخير الذي عمل الرب لداود عبده

ولسرائيل شعبه
.  افتخروا باسم قدسه.تفرح قلوب الذين يلتمسون الرب16:10اخبار  1

.  الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرiحه12:25امثال 
.  الرجاء المماطل يمرض القلب والشهوة المتممة شجرة حياة13:12امثال 

   ويكون نور القمر كنور الشمس ونور الشمس يكون سبعة30:26اشعياء 
اضعاف كنور سبعة ايام في يوم يجبر الرب كسر شعبه ويشفي رض ضربه

   اصدمهم كدبة مثكل واشق شغاف قلبهم وآكلهم هناك كلبوة13:8هوشع 
يمزقهم وحش البرية

   فقال لها القانة رجلها يا حنiة لماذا تبكين ولماذا ل تأكلين ولماذا1:8صموئيل  1
يكتئب قلبك.أما انا خير لك من عشرة بنين

  وهي مرiة النفس.فصلiت الى الرب وبكت بكاء1:10صموئيل  1
.  التفت اليi وارحمني لني وحد ومسكين انا25:16مزامير 
.  افرج ضيقات قلبي.من شدائدي اخرجني25:17مزامير 
   قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي34:18مزامير 
.الروح

  خدرت وانسحقت الى الغاية.كنت أئن من زفير قلبي38:8مزامير 
.  يمخض قلبي في داخلي واهوال الموت سقطت علي55:4iمزامير 
   من اقصى الرض ادعوك اذا غشي على قلبي.الى صخرة ارفع61:2مزامير 

.مني تهديني
.  لنك كنت ملجأ لي.برج قوة من وجه العدو61:3مزامير 
   توكلوا عليه في كل حين يا قوم اسكبوا قدامه قلوبكم.ا ملجأ62:8مزامير 

لنا.سله
.  قد فني لحمي وقلبي.صخرة قلبي ونصيبي ا الى الدهر73:26مزامير 
   في يوم ضيقي التمست الرب.يدي في الليل انبسطت ولم77:2مزامير 

.تخدر.ابت نفسي التعزية
.اناجي نفسي فيغشى على روحي.سله77:3مزامير  iاذكر ا فأئن  
.  علمني يا رب طريقك اسلك في حقك.وحد قلبي لخوف اسمك86:11مزامير 
.  فاني فقير ومسكين انا وقلبي مجروح في داخلي109:22مزامير 
.  ل يخشى من خبر سوء.قلبه ثابت متكل على الرب112:7مزامير 
.  قلبه ممكن فل يخاف حتى يرى بمضايقيه112:8مزامير 
.  اعيت فيi روحي.تحيiر في داخلي قلبي143:4مزامير 
.  يشفي المنكسري القلوب ويجبر كسرهم147:3مزامير 
.  حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد14:30امثال 



.  القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا وبحزن القلب تنسحق الروح15:13امثال 
   ووجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت1:13جامعة 

.السموات.هو عناء رديء جعلها ا لبني البشر ليعنوا فيه
   ومهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما.لم امنع قلبي من كل2:10جامعة 

.فرح.لن قلبي فرح بكل تعبي وهذا كان نصيبي من كل تعبي
   لنه ماذا للنسان من كل تعبه ومن اجتهاد قلبه الذي تعب فيه2:22جامعة 

.تحت الشمس
   لن كل ايامه احزان وعمله غم.ايضا بالليل ل يستريح قلبه.هذا2:23جامعة 

ايضا باطل هو
   فانزع الغم من قلبك وابعد الشر عن لحمك لن الحداثة والشباب11:10جامعة 
باطلن

   تكون لكم اغنية كليلة تقديس عيد وفرح قلب كالسائر بالناي30:29اشعياء 
.لياتي الى جبل الرب الى صخر اسرائيل

   لنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن البد القدوس اسمه.في57:15اشعياء 
 الموضع المرتفع المقدس اسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح لحيي

.روح المتواضعين ولحيي قلب المنسحقين
   هوذا عبيدي يترنمون من طيبة القلب وانتم تصرخون من كآبة65:14اشعياء 

.القلب ومن انكسار الروح تولولون
.  كانسان تعزيه امه هكذا اعزيكم انا وفي اورشليم تعزون66:13اشعياء 
   فترون وتفرح قلوبكم وتزهو عظامكم كالعشب وتعرف يد الرب66:14اشعياء 

عند عبيده ويحنق على اعدائه
   وجد كلمك فأكلته فكان كلمك لي للفرح ولبهجة قلبي لني15:16ارميا 

.دعيت باسمك يا رب اله الجنود
   واعطيهم قلبا ليعرفوني اني انا الرب فيكونوا لي شعبا وانا اكون24:7ارميا 

لهم الها لنهم يرجعون اليi بكل قلبهم
.  ل تضطرب قلوبكم.انتم تؤمنون بال فآمنوا بي14:1يوحنا 
   سلما اترك لكم.سلمي اعطيكم.ليس كما يعطي العالم اعطيكم14:27يوحنا 

.انا.ل تضطرب قلوبكم ول ترهب
.  لكن لني قلت لكم هذا قد مل الحزن قلوبكم16:6يوحنا 
   فانتم كذلك عندكم الن حزن.ولكني سأراكم ايضا فتفرح قلوبكم16:22يوحنا 

.ول ينزع احد فرحكم منكم
   وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة.واذ هم يكسرون2:46اعمال 

الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب
.  ان لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي ل ينقطع9:2رومية 

   لني من حزن كثير وكأبة قلب كتبت اليكم بدموع كثيرة ل لكي2:4كورنثوس  2
تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ول سيiما من نحوكم

   مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحية مترنمين5:19افسس 
.ومرتلين في قلوبكم للرب
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