
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The heavenly treasure 
 

The Lord Jesus taught us saying, "Lay up for yourselves treasures in heaven 

... for where your treasure is, there your heart will be also" (Matt 6:20-21).  

There are at least three kinds of treasures we must lay up for ourselves in 

heaven.  The first one is the treasure of friends. The Lord said, " Make 

friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they 

may receive you into an everlasting home" (Luke 16:9).  "Then the King 

will say to those on His right hand, 'Come, you blessed of My Father, 

inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: for 

I was hungry and you gave Me food; I was thirsty and you gave Me drink; I 

was a stranger and you took Me in; I was naked and you clothed Me; I was 

sick and you visited Me; I was in prison and you came to Me" (Matt 25:34-

36).  Therefore every charitable deed, and every cup of cold water  

"shall by no means lose his reward" (Matt 10:42).  So, how many friends 

 in heaven have you made my friend!  The second treasure is purity of 

heart. The Lord said, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God" 

(Matt 5:8).  The saints lived with such purity, as Saint Paul the apostle said 

at the time of his departure, "Finally, there is laid up for me the crown of 

righteousness" (2 Tim 4:8).  Because the "eye" is an important gate to the 

heart, so the Lord commanded us to have a "simple eye" saying, "The lamp 

of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will 

be full of light" (Matt 6:22). A good eye is a compassionate, loving and 

chaste eye, not an envious, judging or lusting one.  The third treasure is 

the sacrifice of praise offered before God; "Therefore by Him let us 

continually offer the sacrifice of praise to God, that is, the fruit of our lips, 

giving thanks to His name" (Heb 13:15).  Praise is the thanksgiving and the 

glorification offered to God for His might and attributes.  It is sharing with 

the angels and the heavenly hosts in their work.  It is also sharing our 

fathers the apostles who after the ascension of the Lord Jesus, "were 

continually in the temple praising and blessing God" ( Luke 24:53).  That is 

why, my beloved, our church liturgical prayers are long, diverse and 

chanted with deeply spiritual music, whether at church or at home in the 

Agpeya, so that "Whenever we stand in Your Holy sanctuary, we are 

considered standing in heaven" (Agpeya third hour prayer).  We lay up for 

ourselves those three treasures at the time of fasting (which aims for the 

purification of the heart) and it is accompanied with prayer and charity. 

Fr. Youssef Chehata    

“Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, 

meekness, longsuffering; bearing with one another, and forgiving one another, if anyone has a 

complaint against another; even as Christ forgave you, so you also must do.” Colossians3:12-13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السماوي الكنز
 مت" )أيضا   قلبك يكون هناك كنزك يكون حيث ألنه...  السماء في كنوزا   لكم اكنزوا بل: " يسوع الرب قال

: األصدقاء كنز هو األول الكنز.  قلوبنا في وضعناها إذا السماء في ألنفسنا نكنزها كنوز ثالثة هناك(.  ٢::١٢،١

 الملك يقول ثم( ٦:٢٢ لو" ) األبدية المظال في يقبلونكم فنيتم إذا حتي الظلم بمال اصدقاء لكم اصنعوا" الرب قال

 عطشت فأطعمتموني، جعت ألَن ِّي العالم تأسيس منذ لكم المعد الملك رثوا أبي مباركي يا تعالوا: "يمينه عن للذين

-٥٢:١٣مت" )إلي فأتيتهم محبوسا   فزرتموني، مريضا فكسوتموني، عريانا فآويتموني، غريبا   كنت فسقيتموني،

!  السماء في لك صنعت تري يا صديقا   فكم ،(:٢١:٢ مت) أجره يضيع ال بارد ماء كأس كل و محبة عمل فكل(.  ٥٢

 قد وأخيرا  : "رحيله عند قال الذي الرسول بولس القديس مثل القديسون بها عاش التي القلب نقاوة هو الثاني الكنز

 ألن و( ٤:٣مت" )هللا يعاينون ألنهم القلب لألنقياء طوبي: " الرب قال و( ٤:٢ تيمو ١" )البر إكليل لي وضع

 الجسد سراج: "بسيطة العين تكون ان الرب أوصي لذا القلب، الي المداخل احدي هي العين 

  البسيطة العين(. ١١:٢ مت" ) نيرا   يكون كله فجسدك بسيطة عينك كانت فإن العين، هو 

 . الراغبة أو الناقدة أو الحاسدة العين بعكس المتعففة و المحبة و المتحننة العين هي 

 الي الرسالة في جاء كما ،هللا امام المرفوعة التسبيح ذبيحة هو الثالث الكنز 

     " باسمه معترفة شفاه ثمر أي التسبيح ذبيحة هلل حين كل في به فلنقدم: " العبرانيىن

 مشاركة هو و صفاته، و قدرته علي هلل المقدم التمجيد و الشكر هو التسبيح(. ٢٣:٢٥ عب)

 حين كل كانوا" الرب صعود بعد الذين الرسل اآلباء مشاركة و عملهم، في السمائيين و المالئكة 

 ليتورجيات تميزت فلقد الحبيب أيها لذا و ،(٣٥:١٢ لو" )هللا ويباركون يسبحون الهيكل في

 الكنيسة في كان سواء الروحانية، العميقة الموسيقي و التنوع و المطول بالتسبيح القبطية كنيستنا

 في كالقيام نحسب المقدس هيكلك في وقفنا ما إذا: "بحق نقول اننا حتي االجبية صالة في او

 إلي يهدف الذي) الصوم في ألنفسنا ندخرها الثالثة الكنوز  هذه(. الثالثة الساعة األجبية،" )السماء

 القس يوسف شحاته    .الصدقة و بالصالة المصحوب( القلب تنقية
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ي فَاْلبَُسوا" ينَ  هللا   َكُمْختَار  يس  دِّ  ل ينَ  أََناٍة، َوُطولَ  َوَودَاَعة ، َوتََواُضع ا، َولُْطف ا، َرأْفَاٍت، أَْحَشاءَ  اْلَمْحبُوب ينَ  اْلق  ا، بَْعُضُكمْ  ُمْحتَم   بَْعض 

ينَ  ح  ا بَْعُضُكمْ  َوُمَسام  يحُ  لَُكمُ  َغفَرَ  َكَما. َشْكَوى أََحدٍ  َعلَى ألََحدٍ  َكانَ  إ نْ  بَْعض  ا أَْنتُمْ  هَكذَا اْلَمس   (٢٥ ،٢١: ٥ كولوسي)" . أَْيض 

 †االلحان  و التسبيح عنالفم  ذهبى يوحنا القديس أقوالمن  †
 إحتقار ويعلمها الجسد رباطات من ويخلصها األرض من وينزعها أجنحة للنفس يعطى شىء ال

 . الموزونة بالنغمات التسبيح مثل الزمنية األمور

 !!حل مسابقه العدد السابق 

 ". جديد ا صار قد الكل هوذا( "٢1: ٣كو١) في قيل †

 (.٣٣ –٢٢: ٢لو) مريم العذراء القديسة* † 

 (.٢٣ –٢١: ٢لو) أليصابات القديسة*    

 (.٥٤: ١لو) النبية حنة*  (.:٤ –٢1: ٢لو)  زكريا*    

 (.:١: ١لو) الرعاة*  (.٥٣ –١٤: ١لو) الشيخ سمعان*    

 (.٢٢ ،٢٥: ١لو) للرعاة ظهروا الذين المالئكة*    

   

 !!!مسابقه 

   ؟بإرادته اآلالم قبلانه  المسيح السيد عن بالشاهدايه  أذكر †

 تقارن أن يمكن ال األرض، على آالمنا أنبالشاهد ايه أذكر  †

 ؟السماء بأمجاد

  †تهنئه  †

باالكليل المبارك  ونرمين كيرلس†

 ١:٢٤ يناير ١٢ في

 بمعمودية إيفانحسام وأماني † 

 ١:٢٤ يناير ١٢ في

بمعمودية  وماريان مايكل†

Lucinda  فبراير ٢٤ في 

١:٢٤ 

 

 


