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Gava Îsa li ser erdê dijiya, wî ji şagirtên xwe re 
behsa Bihiştê dikir. Wî jê re got "Mala Bavê min", 
û got ku li wir gelek mal hene. 
Xaniyek xaniyek mezin û 
bedew e. Bihuşt ji her 
malê dinyayî mezintir 
û bedewtir e.



Îsa got: "Ez diçim ku ji we re cîh amade bikim. 
Eger ez herim û ji we re cîh amade bikim, ez ê dîsa
werim û we li cem Xwe qebûl bikim." Jesussa piştî
ku ji nav miriyan rabû çû Bihiştê. Gava ku şagirtên
wî temaşe dikirin, Îsa rabû û ewrekî ew ji ber
çavên wan girt.



Ji hingê ve, xirîstiyan soza Îsa ya ku dê vegere 
û bistîne, ji bîr dikin. Îsa got ku ew ê ji nişka ve 
vegere, gava ku kêm tê hêvî kirin. 
Lê gelo Mesîhiyên ku dimirin 
berî ku Ew bê? Incîl dibêje 
ku ew rasterast diçin ba 
Jesussa. Nebûna ji laş 
ev e ku hûn bi Xudan 
re amade bin. BI XWED RE 

AMADE BI



Peyxama, pirtûka paşîn a di Mizgîniyê de, ji me re 
vedibêje ku Bihişt çiqas xweş e. Tiştê herî ecêb ev 
e ku, bi rengek taybetî, Bihişt mala Xwedê ye. 
Xwedê li her derê ye, lê textê wî li Bihuştê ye.



Melek û hebûnên din ên ezmanî Xwedê li Bihuştê
diperizin. Hemî mirovên Xwedê yên ku mirine û 
çûne Bihiştê jî wusa dikin. Ew
stranên taybetî yên pesnê Xwedê
didin.  Li vir çend peyv ji yek
strana ku ew dibêjin hene: Hûn
hêja ne ji ber ku we me bi xwîna
xwe ji her 
qewm û qewmî
em ji Xwedê re 
xilas kirin û 
me kir padîşah
û kahîn.  
(Peyxama
5:9)



Rûpelên herî dawîn ên Incîlê Bihuşt wekî "Orşelîma 
Nû" pênase dikin. Ew pir, pir mezin e, li derva 
dîwarek bilind heye. Dîwar ji kevirê yasper e, wekî 
krîstal zelal e. Zêr û kevirên hêja bingeha dîwêr 
vedihewînin, 
bi rengên 
spehî dibiriqin. 
Her yek ji 
deriyên bajêr 
ji yek perçeyek 
mezin çêkirî ye!



Ew deriyên gewr ên mezin tu carî nayên girtin. Ka
em bikevin hundur û li dora xwe mêze bikin ... WAY!  
Bihişt di hundir de hê xweşiktir e. Bajar ji zêrê
paqij, mîna camê zelal, hatiye çêkirin. Heta kolan ji
zêr hatiye çêkirin.



Çemek xweş û zelal a ava jiyanê ji textê Xwedê 
diherike.  Li her du aliyên çem dara jiyanê ye, ku 
yekem car li Baxçê Adenê hate dîtin. Ev dar pir 
taybet e. Diwanzdeh celeb fêkî dide, mehê celebek 
cûda. Pelên dara jiyanê ji bo dermankirina gelan e.



Bihuşt ji bo ronahiyê ne hewceyê tav û ne jî
heyvê ye. Rûmeta Xwedê wê bi ronahiyek
nuwaze tije dike. Li wir qet şev tune.



Tewra heywanên li Bihuştê jî cûda ne. Ew hemî
dilsoz û heval in. Gur û berx bi hev re gihayê
dixwin. Şêrên hêzdar jî mîna gayê kayê dixwin. 
Xudan dibêje, "Ew ê li tevahiya çiyayê min ê 
pîroz ne êşin û ne jî wêran bikin."



Gava ku em li dora xwe 
dinêrin, em dibînin ku ji 
Bihiştê tişt hene. Tu carî 
gotinên hêrs nayên 
bihîstin. Kes şer nake 
û ne xweser e. Li ser 
deriyan qefle nîn in, 
ji ber ku li Bihuştê 
diz tune. Derewker, 
kujer, sihirbaz û 
mirovên xerab ên 
din tune. Li Bihuştê 
tu guneh tune.



Li Bihuştê bi Xwedê re 
hêsir nema. Carinan, 
mirovên Xwedê ji ber
xemên mezin ên li vê jiyanê
digirîn. Li Bihuştê, Xwedê
dê hemî hêsiran paqij bike.



Li Bihuştê jî mirin tune. Mirovên Xwedê wê
heta -hetayê tevî Xudan be. Êdî ne xem, ne girî, 
ne êş heye. Ne nexweşî, ne perçebûn, ne cenaze. 
Her kesê li Bihuştê her dem bi Xwedê re dilşad e.



Ya herî xweş, Bihişt ji bo kur û keçan e 
(û mezinan jî) yên ku bi Îsa Mesîh wekî Xilaskarê 
xwe bawer kirine û wekî Xudanê xwe îtaeta wî 
kirine.  Li Bihuştê pirtûkek bi navê Pirtûka Jiyanê 
ya Berx heye. Navên mirovan tijî ye. 
Ma hûn dizanin navên kê li wir 
hatine nivîsandin? 
Hemû mirovên ku 
baweriya xwe 
bi Îsa anîne. 

Navê te li wir e?



Gotinên dawîn ên Incîlê yên li ser Bihuştê 
vexwendinek hêja ye. "Can û bûk dibêjin: 'Were!'  
Yê ku dibihîze bila bêje 'Were!'  Yê tî dibe bila 

bê.  Yê ku dixwaze, bila ava jiyanê bi 
serbestî bistîne."



Bihuşt, Mala Xweş a Xwedê

Çîrokek ji Peyva Xwedê, Incîl,

hatiye dîtin li

Yûhenna 14; 2 Korîntî 5; 
Peyxama Yûhenna 4, 21, 22

"Ketina Gotinên Te Ronahiyê Dike." 
Zebûr 119:130



Dawî



Ev çîroka Pirtûka Pîroz ji me re qala Xwedayê me yê
hêja dike ku me afirandiye û yê ku dixwaze hûn Wî nas bikin.

Xwedê dizane ku me tiştên xerab kirine, ku ew guneh bi 
nav dike. Cezayê guneh mirin e, lê Xwedê ji we pir hez dike Wî

Kurê xwe yê yekta, Îsa şand ku li ser Xaçekî bimire û ji ber
gunehên we bê cezakirin. Hingê Îsa vegeriya jiyanê û çû mala 

xwe ya Bihuştê! Heke hûn bi Îsa bawer dikin û jê daxwaz dikin
ku gunehên we bibexşîne, Ew ê wiya bike! Ew ê niha were û 

di nav we de bijî, û hûn ê her û her bi wî re bijî.

Heke hûn bawer dikin ku ev rastî ye, ji Xwedê re vê bêjin:
Îsa ê delal, ez bawer dikim ku tu Xwedê yî, û bûyî mirovek ku ji
bo gunehên min bimire, û naha tu dîsa dijî. Ji kerema xwe were 

jiyana min û gunehên min bibexşîne, da ku ez niha jiyanek nû
bidim, û rojek were û ez ê her û her bi te re bim. Alîkariya min 
bike ku ez gura te bikim û ji bo Te wek zarokê te bijîm. Amîn.

Incîlê bixwînin û her roj bi Xwedê re bipeyivin! Yûhenna 3:16
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