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Gava ku Jesussa li erdê rûdinişt wî ji şagirtên xwe 
re behişta Bihiştê digot. Wî jê re digot "Mala Bavê 
min", û digot li wir gelek manxane hene. Mansion 
xaniyek mezin û bedew e. 
Bihuşt ji her malê 
dinyayî mezintir 
û xweşiktir e.



Jesussa got, "Ez diçim ku ji we re cîhek amade 
bikim. If heke ez biçim û cîhekî ji we re amade 
bikim, ez ê dîsa werim û we bi Xwe ve qebûl bikim." 
Piştî ku ew ji nav miriyan rabû, Jesussa çû ezmên. 
Gava ku şagirtên wî temaşe dikirin, Jesussa hilkişiya 
jor, û ewrek ew ji 
çavên wan 
pêşwazî kir.



Ji hingê ve, Xiristiyanan soza Jesussa ya ku dê 
vegere û wan bibîr anî bîra xwe. Jesussa got ku 
ew ê ji nişkê ve vegere, dema ku herî kêm 
hêvî dikir. Lê xiristiyanên ku beriya Ew 
bê bimirin çi ne? Thencîl dibêje 
ku ew rasterast diçin ba 
Jesussa. Ku ji laş dûr 
be ev e ku bi Xudan 
re amade be. BI XUDAN 

RE HEVDTIN



Peyxama Yûhenna, pirtûka dawî ya di Incîlê de, ji me 
re vedibêje ku Bihuşt çiqas ecêb e. Tişta herî ecêb 
ev e ku, bi rengek pir taybetî, Bihuşt mala Xwedê 
ye. Xwedê li her derê ye, lê textê wî li Bihuştê ye.



Melaîket û heyberên din ên ezmanî Xwedê li 
Ezmanan perizîn Xwedê. Ji ber vê yekê hemî 
mirovên Xwedê yên ku mirine û 
çûne Ezmanan jî bikin. Ew 
stranên taybetî yên pesnê 
Xwedê dibêjin.



Li vir çend peyv ji yek strana ku ew distirên ev 
in: HOUN HORN JI BO XWE XWED BL XWED 
B XWEDED XWE JI JI HER E 
TR TRT N NETEW AND 
KIRIN PR PIESTEST 
US XWED XWE. 
(Rev. 5: 9)



Rûpelên herî dawî yên Incîlê Bihuşt wekî "Orşelîmê 
Nû" destnîşan dike. Ew pir, pir mezin e, bi dîwarekî 
bilind li derve. Dîwar ji kevirê jasper e, zelal wekî 
krîstal e. Kevir û kevirên hêja bingeha dîwêr 
vedişêrin, 
bi rengên 
spehî 
dibiriqin. Her 
yek ji dergehên 
bajêr ji yek 
pertalê mezin 
çêkirî ye!



Ew deriyên mezin ên maranê qet nayên girtin. Ka em 
herin hundur û li der û dora xwe binihêrin ... WOW! 
Bihuşt di hundir de hê xweşiktir e. Bajar ji zêrê 
safî, mîna cama zelal hatiye çêkirin. Heta kolan jî 
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 Baxçeyê Edenê hate dîtin. Ev dar pir 
taybetî ye. Ew donzdeh cûre fêkî, her mehê 
cûreyek cûda dide. The pelên dara jiyanê ji bo 
başkirina miletan in.



Bihuşt ji bo ronahiyê ne hewceyê roj û heyvê ye.  
Rûmeta Xwedê bi xwe wê bi ronahiyek ecêb tije 
dike. Li wir qet şev tune.



Heywanên li Bihuştê jî cûda ne. Ew hemî nerm û 
heval in. Gur û berx bi hev re ji gihayan têr dibin. 
Lêrên qewat jî mîna gayê bizinê dixwin. XUDAN 
dibêje, "Ew ê li hemî çiyayê minê pîroz ziyanê 
nebînin û tune nekin."



Dema ku em li dora
xwe dinêrin, em dibînin
ku tiştên ku ji Bihuştê
winda ne hene. Tu
caran gotinên hêrs
nayên bihîstin. Kes şer
nake an xweperest e. 
Li ber deriyan qefil
tune, ji ber ku li 
Bihuştê diz tune. 
Derewker, mêrkuj, 
sêrbaz, an mirovên din 
ên xerab tune. Li 
Bihuştê tu gunehek tune.



Li Bihuşta bi Xwedê 
re êdî hêstir tune. 
Carinan, mirovên 
Xwedê ji ber êşên 
mezin ên vê jiyanê 
digirîn. Li Bihuştê, 
Xwedê dê hemî 
hêsiran paqij bike.



Li Bihuştê jî mirin tune. Gelê Xwedê wê her û her bi 
Xudan re bimîne. Sdî ne xem, ne girîn, ne jî êş heye.  
Ne nexweşî, ne veqetîn, ne jî cenaze. Her kesê li 
Bihuştê bi Xwedê re her û her kêfxweş e.



Ya herî çêtir, Bihuşt ji bo kur û keçan e 
(û mezin jî) yên ku ji Xilaskarê xwe bi iorsa Mesîh 
bawer kirine û wekî Xudanê xwe guh didin Wî.  Li 
Bihuştê pirtûkek bi navê Berxê Jiyana Berx 
heye. Ew tijî navên mirovan e. Ma hûn 
dizanin ku navên kê li wir hatine 
nivîsandin? Hemî mirovên 
ku baweriya xwe 
bi Jesussa 
tînin. 

Navê te 
li wir e?



Gotinên dawî yên Incîlê yên li ser Bihuştê 
vexwendinek ecêb e. "The Ruh û bûk dibêjin, 

'Were!' Let bila yê ku dibihîze bêje 'Were!' Him 
bila yê ku tî bibe were. Wh kî bixwaze, bila ava 

jiyanê bi azadî bigire."



Bihuşt, Mala Xwedê ya Xweşik

Çîrokek ji Xebera Xwedê, thencîl,

li tê dîtin

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

"Têketina Gotinên We ronahî dike."
ZEBR 119:130



Dawî



Ev çîroka Mizgîniyê ji me re behsa Xwedayê meyê
hêja yê ku me afirandiye û ku dixwaze hûn wî nas bikin.

Xwedê dizane me tiştên xirab kir, ku ew gazî guneh dike.  
Cezayê guneh mirin e, lê Xwedê ji we pir hez dike wî Kurê xweyê

yekta Jesussa şand ku li ser Xaçê bimire û ji ber gunehên we 
were cezakirin. Dûv re Jesussa vegeriya jiyanê û çû mala xwe
çû Bihuştê! Heke hûn bi Jesussa bawer dikin û ji Wî dixwazin

ku gunehên we bibihûre, Ew ê wiya bike! Ew ê were û nuha
di we de bijî, û hûn ê her û her bi wî re bijîn.

Ger hûn bawer dikin ku ev rastî ye, ji Xwedê re wiya bibêjin:
Jesussa delal, ez bawer dikim ku tu Xwedê yî, û bûyî zilamek

ku ji bo gunehên min bimire, û naha Tu ji nû ve dijî. Ji kerema
xwe werin nav jiyana min û gunehên min bibaxşînin, da ku ez
nuha xwediyê jiyanek nû bim, û rojek herim her û her bi we 

re bim. Alîkariya min bikin ku ez guhdariya Te bikim û 
wekî zarokê xwe ji bo Te bijîm. Amîn

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