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.، بھو پێیھی کھ تۆ نھیفرۆشیتھوە بھ پارەبکھیت



انی عیسا لھسھر زەوی دەژیا ئھو بھ خزمھتگوزارەککاتێك 
"خانوەکھی باوکم"ئھو بھ .  گوتبوو دەربارەی بھھھشت

کھکردبوو، ئھو وتبوی بانگی 
لێیھزۆری کۆشکی 

کۆشکھکان.  لھوێ
خانویگھورەن، 

.سرنجڕاکێش

لھو جوانترە بھھھشت گھورەتر 
.ھھر خانووەیھکی سھر ئھم زەوییھ



من دەڕۆم و ھھندێك خانو بۆ ئێوە ئامادە "گوتی، عیسا 
ئھوە و ئھگھر بڕۆم و شوێنێك بۆ ئێوە ئامادە بکھم،.  دەکھم

."دەگھڕێمھوە و خۆم وەرتان دەگرم



ڕۆشت بۆ بھھھشت، لھدوای ئھوەی کھ لھ مردن عیسا 
دەکرد، سھیریانلھکاتێکدا خزمھتکارەکانی .  بھرزکرایھوە

، ھھورێك بردی و ونی کرد لھ عیسا بھرزکرایھوە
.بھرچاوی ئھوان



یرکھوتھوە ئھوە، کریستیان پێشنیارەکھی عیسایان بلھدوای 
وتی عیسا گ.  کھ بھڵێنی داوە کھ بێتھوە و ئھوان بھرێت

لھ ناکاو دەگھڕێتھوە، کاتێك کھمێك ئھو 
چی دەربارەی بھ�م .  پێشبینی کرا

پێش ھاتنی کھ تر کریستانھکانی 
ئینجیل مردوون؟  ئھو 

ڕێك دەڵێت ئھوانیش 
.  عیسا دەبنلھگھڵ 

لھ جھستھدا ڕۆح نھبوون 
لھبوونھ ئامادە 

.یھزداندابھردەم 

ئامادە دەبێت 
لھگھڵ یھزدان



ھ بھھھشت ، دواترین کتێبھ لھ ئینجیلدا، پێمان دەڵێت کئیلھام
ەیھ، سھرسوڕھێنھرترین شتیان ئھو.  چھند سھرسوڕھێنھرە

ا خود.  بھشێوەیھکی زۆر تایبھت، بھھھشت ماڵی خودایھ
ھھموو شوێنێكھ، بھ�م لھ 

تھختی پاشایھتیھکھی 
.بھھھشتھلھ 



ر و بھھھشتیھکانی تفریشتھکان 
.   لھخودا دەپاڕێنھوە لھ بھھھشت

ھ کئیتر ھھموو ئھو خھڵکانھی خودا 
.  مردوون و ڕۆشتوون بۆ بھھھشت

ئھوان گۆرانییھکی زۆر تایبھت
دەڵێنھوە بۆ
ئھوەی
پھرستشی

.بکھنخودا 



ئھمھ ھھندێك لھ ووشھی گۆرانیھکھ
ھوەی تۆ شایستھی ئ: کھ ئھوان دەیڵێن

ھن کھ ئێمھ دەبھخشیت بۆ خودا لھالی
ك خوێنی ھھر قھبیلھیھکو نھتھوەیھ

دروستبۆ پاشای 
کردووین و
قھشھش بۆ
.خودا

.ئیلھام(
5:9(



ھ ب"پھڕەی ئینجیل وەسفی بھھھشت دەکات بھ دواترین 
بھھھشت زۆر زۆر گھورەیھ کھ ".  جیروسالیمی نوێ

دیوارەکانی بھردی .  دیواری زۆر زۆر بھرزیان ھھیھ
پاکن ، مھڕمھڕن

وەکو 
.کریستاڵ



بھ بھردی گھوھھراوی و گرانبھھا دیوارەکانی 
.  ڕووپۆشکراوە، بھ ڕەنگی زۆر جوان دەدرەوشێنھوە

دەروازەی ھھر شارێك لھ دەرگایھکی گھورەی مرواری 
.دروستکراوە



با .  دەرگای دەروازە مرواریانھ ھھرگیز داناخرێنئھو 
!  واو... بڕۆینھ ژوورەوە و بزانین لھناوەوە چی ھھیھ 

شارەکھ لھ ئاڵتوونی .  بھھھشت لھناوەوە زۆر جوانترە
درووستکراوە، خاڵس 

.  پاكوەکو پھرداخی 
تھنانھت شھقامھکان 

لھ ئاڵتوون 

درووست 
.کراون



پاک و جوانی ئاوی سازگار بھ ژێر ڕووبارێکی 
لھھھر ڕوویھکی ڕووبارەکھدا .  عھرشھکھی خودادا دەڕوات

درەختی ژیانی لێیھ، کھ یھکھمجار لھ باخچھی عھدەن 
وە کھ دوانزە جۆر می.  ئھم درەختھ زۆر تایبھتھ.  دۆزرایھوە

و گھ�ی .  دەگرێت، ھھر مانگێك و جۆرێك دەگرێت
.ھژیان بۆ چاوککردنھوەی نھتھوەکاندرەختھکانی 



ی پێویستی نھ بھ خۆر نھبھ مانگ ھھیھ بۆ ئھوەبھھھشت 
شکۆی خودا ھھموو ئھوێ بھشێوەیھکی .  ڕۆشن بێتھوە

ێ ھیچ کاتێکی شھوی ل.  سھرسوڕھێنھر ڕووناك دەکاتھوە
.نییھ ئھوێ



ھھموو .  ئھو ئاژە�نھی کھ لھ بھھھشتن جیاوازنتھنانھت 
گورگ و مھڕ بھیھکھوە لھسھر.  ئاژەڵھکان ماڵی و ھاوڕێن

تھنانھت شێرە گھورەکان پووش دەخۆن.  گیا دەلھوەڕێن
ھ ئھوان نھ ئازاری کھس دەدەن، ن"یھزدان دەڵێت، .  وەکو گا

."شاخھ پیرۆزەکانیشم تێکدەدەن



ڵێك قوفھیچ .  ھیچ کھسێك شھڕ ناکات یاخود ئھنانی بێت
بھھھشتدالھدز ، لھبھرئھوەی لھسھر دەرگاکان نییھ

خھڵکانی درۆزن، .  نییھ
بکوژ، جادوگھر،

یاخود شھڕانی
نییھ لھوێ 
 ھیچ 

جۆرێکی 
لھ تاوان 

.نییھبھھھشت 



تێبینی ، دەکھینئھوەی کھ سھیری چواردەورمان وەکو 
ئھوەمان کردووە کھ شتانگھلێکی کھ ھێشتا ماوە لھ 

ھیچ .  بھھھشت
ووشھیھکی 

توڕەیی 
ھھرگیز 

.  نابیسترێت



لھگھڵ خودا چی دی لھبھھھشت 
جار، ھھندێك.  فرمێسك ڕشتن نییھ

ھم خھڵکانی خودا دەگرین لھبھر ئ
.  ئازارانھی کھ لھم ژیانھدا ھھن

لھ بھھھشت، خودا ھھموو 
.فرمێسکھکان دەسڕێتھوە



ا خھڵکھکانی خودا لھگھڵ خود.  نییھ لھ بھھھشتمردنیش 
ھ، ئازار چیدی خھفھت نییھ، گریان نیی.  دەبن بۆ ھھتا ھھتایھ

موو ھھ.  نھخۆشی نییھ، ئاھھنگ نییھ، تھعھزێ نییھ.  نییھ
کھسێك لھبھھھشت
دڵخۆشھ لھگھڵ
.خودا



ھھروەھا (ھھمووی باشتر، بھھھشت بۆ ژن و پیاویشھ لھ 
ە وەکو کھ باوەڕیان بھ عیسا کردوو)  پێگھشتوەکانیشھبۆ 

.ڕزگارکھریان و گوێڕایھڵیان کردووە وەکو گھورەیان
کتێبیپێی دەڵێن ھھیھ کتێبێك لھبھھھشت 

.لھ ناوی خھڵکھکانپڕە کھ .  ژیانبھرخی 
؟کێ لھوێ نوسراوەناوی کھ دەزانی 

ئھو خھڵکانھیھھموو 
کھ باوەڕیان بھ

.ھێناوەعیسا 

؟ناوی تۆ لھوێیھ



دواترین ووشھی ئینجیل دەربارەی بھھھشت 
وکھکھ و ڕۆحھکھ و ب.  "بانگھێشتکردنێکی سھرسوڕھێنھرە

کھ و دەڵێت ڕێگھی بدە باگوێی لھوە بێت'  !وەرە'دەڵێن، 
و.  و ڕێگھی ئھوە بدە کھ تینیوی ئھوەیھ'  !وەرە'دەڵێت 

ئھوەی کھ 
، حھزی ھھیھ

ئاوی با 
ژیان 

بێ بھ 
بھرامبھر 
."بخواتھوە



خودابھھھشت، ماڵھ ڕازاوە جوانھکھی 

چیرۆکێك لھ قسھی خوداوە، ئھم ئینجیلھ،

دۆزراوەتھوە لھ

;  5کۆرینسیانس 2; 14جۆن 
22, 21, 4وەحی 

ژوورەوەی ئھو ووشانھی کھ ڕۆشنایی چونھ "
130:119پسالم ".دەبھخشێت



کۆتایی



ئھم چیرۆکی ئینجیلھ پێمان دەڵێت دەربارەی خودا 
.کھ ئھو وای لێکردوین و دەیھوێت کھ بیناسیتسھرسوڕھێنھرەکھمان 

ای سز.  خودا دەزانیت کھ ئێمھ شتی خراپمان کردووە، کھ ئھو پێی دەڵێت تاوان
ا، تاوان مردنھ، بھ�م خودا زۆر تۆی خۆشدەوێت، ئھو تاکھ کوڕەکھی ناردووە، عیس

دواتر عیسا .  بۆ ئھوەی بھ لھ خاچدان بمرێت و سزابدرێت لھبھر تاوانھکانت
ھ ئھگھر باوەڕت ب!  گھڕایھوە بۆ ژیان و گھڕایھوە بۆ ماڵھکھی خۆی بۆ بھھھشت

ئھو !  ێتعیسا ھھیھ و داوای لێبکھ کھ لھ تاوانھکانت خۆش ببێت، ئھو لێت خۆش دەب
.ئێستا دێت و لھناو تۆدا دەژی، و تۆ بۆ ھھتا ھھتایھ لھگھڵ ئھو دەژیت

:ئھگھر بڕوات وایھ کھ ئھمھ ڕاستییھکھیھ، ئھمھ بڵی بۆ خودا
عیسای بھڕێز، بڕوام وایھ کھ تۆ خودایت، و دەبیتھ ئھو پیاوەی کھ بمریت 

لھ تکایھ وەرە ژیانمھوە و.  تاوانھکانمان، و ئێستا تۆ دوبارە دەژیتھوەلھ پیناو 
خۆش ببھ، لھبھرئھوە ئیتر دەتوانم ژیانێکی تازەم ھھبێت، و گوناھھکانم 

یارمھتیم بدە کھ گوێ .  کھ بۆ ھھتا ھھتا لھگھڵ تۆ بمڕۆژێك دێت 
ئامین. بژیم بۆ تۆ وەکو منداڵێکتو بکھم ڕایھڵیی تۆ 

16:3جۆن !  ئینجیل بخوێنھوە و قسھ لھگھڵ خودا بکھ ھھموو ڕۆژێك
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