
                                                ख्रिख्रियन कसरी बन्न।े 

 

 

के तपाईं ख्रिख्रियनको हुनुहुन्छ? यदि तपाईंको यस प्रश्नको जवाफ, "हो" हो भने, तपाईं आफूमा रहकेो 

आशाको कारण दिन तयार हुनुपछछ। "अख्रन नम्रता र भयका साथ तपाईमा रहकेो आशाको कारण सोध्ने 

हरेक माख्रनसलाई जवाफ दिन सधैं तयार रहनुहोस्।" १ पत्रुस ३:१५। 

अको शब्िमा, तपाईलाई कसरी थाहा हुन्छ दक तपाई ख्रिख्रियन हुनुहुन्छ र तपाई कसरी ख्रिख्रियन 

हुनुभयो? ख्रिख्रियन जीवन ख्रजउने प्रयास गनुछ वा ख्रिख्रियन जस्तै व्यवहार गनुछ एउटा कुरा हो। ख्रिख्रियन 

बन्नु अको कुरा हो। क् ख्रिख्रियन जीवन ख्रजउने प्रयास गरेर कोही पख्रन ख्रिख्रियन बनेका छैनन्। हरेक 

ख्रिख्रियनले भन्न सकु्नपछछ, "म अख्रहले शरीरमा बााँख्रिरहेको जीवन, मलाई प्रेम गनुछहुने र मेरो लाख्रग 

आफूलाई अपछण गनुछहुने परमेश्वरको पुत्रको ख्रवश्वासद्वारा बााँख्रिरहेको छु।" तर उसले जीवन ख्रजउन सुरु 

गनुछ अख्रि, वा िीिलाई उहााँमा आफ्नो जीवन ख्रबताउन अनुमख्रत दिनु अख्रि उसले िीख्रियन बनाउने 

किम िाल्नु पछछ। प्रत्येक िीख्रियन परमेश्वरको लाख्रग कामिार हुनुपछछ; तर पख्रहलो परमेश्वरको 

कारीगरी नभएसम्म कोही पख्रन परमेश्वरको लाख्रग कामिार हुन सक्िैन। परमेश्वरले हामीलाई उहााँको 

लाख्रग काम गनछ अनुमख्रत दिनु अख्रि हामी परमेश्वरद्वारा काम गनुछपछछ। हामी डर र कम् पसाथ आफ्नै 

मुख्रिको काम गनछ सक्छौं, दकनदक ख्रतमीहरूमा काम गने उहााँ परमेश्वर हुनुहुन्छ उहााँको िवुै इच् छा र 

असल अख्रभप्रायअनुसार। दफख्रलप्पी २:१३ 

 

िीख्रियन बन्ने धेरै तररकाहरू छैनन्; तर एउटा मात्र बाटो छ। एकजना पापी एक दिनमा, एक िण्टामा, 

हो केही क्षणमै िीख्रियन बन्न सक्छ। व्यख्रिले अख्रन्तम र ख्रनणाछयक किम िाल्नु अख्रि उसलाई िीख्रियन 

बन्नको लाख्रग, धेरै प्रभावहरू र योगिान गने कारणहरू हुन सक्छन्, जस्तै परमेश्वरका माख्रनसहरूका 

प्राथछनाहरू, केही राम्रा उपिेशहरू, बाइबल पढाइहरू, मण्डलीको उपख्रस्थख्रत, गम्भीर र ख्रविारशील 

ध्यान; तर िीख्रियन बन्नु भनेको पख्रत वा पत्नी बन्नु जस्तै ख्रनख्रित कायछ हो। यस दिनको भ्रमको कारणले 

गिाछ धेरै माख्रनसहरूलाई भावनात्मक धमछ र अनन्त जीवन बीिको ख्रभन्नता थाहा छैन,  



हामी प्रश्नलाई ख्रवख्रभन्न शब्िहरूमा राखौं: 

"के तपाईंले हाम्रा प्रभु येशू िीिद्वारा अनन्त जीवनको वरिान परमेश्वरबाट प्राप्त गनुछभएको छ?" 

"के तपाईं माख्रथबाट जन्मेका हुनुहुन्छ?"  

"के तपाई मुख्रि पाउनु भएको छ?" 

"के तपाईं परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ?" 

"के तपाईं सन्त हुनुहुन्छ?" 

"के तपाईंको नाम स्वगछमा लेख्रखएको छ?" 

"यदि कोही माख्रनस िीि येशूमा छ भने, ऊ नयााँ सृख्रि हो।" के तपाईं हुनुहुन्छ? 

 

केही समय अख्रि मेरो सुसमािार सन्िेशको अन्त्यमा त्यहााँ एक मख्रहला अगाख्रड आयो जो 

परमेश्वरसाँगको उनको सम्बन्धको बारेमा धेरै ख्रिख्रन्तत ख्रथयो। उसको मनमा धेरै शंका र मनमा झन् 

पीडा ख्रथयो । मैले सोधे, "के ख्रतमी िीख्रियन ह ?" उनले जवाफ दिइन्, "ठीक छ, म प्रेख्रस्बटेररयन 

मण्डलीको सिस्य हुाँ, र केही वर्छिेख्रख छु; तर म सन्त होइन।" मैले भने, "मख्रहला, यदि ख्रतमी संत होईन 

भने, ख्रतमी गरीब हराएको पापी हौं।" "तर," उनले भख्रनन,् "म िीख्रियन जीवन ख्रजउन कडा प्रयास 

गिैछु; म अरु के गनछ सक्छु?" मैले उसलाई भनें, "ख्रतमीले प्रयास गरेर कख्रहल्यै िीख्रियन बन्न सक्िैन । 

अरू कसैले गरेको कुरामा ख्रवस्वास गरेर मात्रै ख्रतमीले मुख्रि पाउन सक्छौं। मैले भने, "ख्रतमी एक संत 

हौं, र सायि यो ख्रतमीलाई थाहा छैन, तर यदि ख्रतमी हौं भने, यो ख्रतमीले कख्रहल्यै गरेको, वा कख्रहल्यै 

गनुछहुने कुनै पख्रन िीज वा सबै कुराको कारणले होइन; दकनभने कलभरीको कु्रसमा पापीको मुख्रििाता 

प्रभु येशू िीिको बगाएको रगतको आधारमा परमेश्वरको अनुग्रहबाट उहााँको कामको मूल्यको कारण 

ख्रतमीलाई बिाइएको पापी हौं।" 

 

पापीहरू काम गरेर होईन तर ख्रवश्वास गरेर िीख्रियन वा सन्त बन्छन् भनी माख्रनसहरूलाई बुझाउन 

कख्रहलेकाहीं असम्भव काम जस्तो िेख्रखन्छ।। 

 

बाइबलले स्पि रूपमा ख्रसकाउाँ छ दक ईसाई धमछ धमछ र जीवन िवुै हो; पंथ जीवन भन्िा पख्रहले मात्र 

होइन, तर जीवन सधैं पंथको कारण हो। यस दिनका धार्मछक नेताहरूद्वारा माख्रनसहरू धोकामा परेका 

छन् जसले आफ्ना भ्रममा परेका अनुयायीहरूलाई उनीहरूले ख्रवश्वास गरेको कुराले थोरै फरक पाछछ 

भनेर बताउाँछन् र ख्रतनीहरूले के गछछन् भन्ने कुरा परमेश्वरसाँग गख्रनन्छ। तर याि गनुछहोस् प्रभु येशू 

िीिले भन्नुभएको ख्रथयो, "यदि ख्रतमीहरूले म हुाँ भनेर ख्रवश्वास गरेन  भने, ख्रतमीहरू आफ्ना पापहरूमा 

मनेछ ।" यूहन्ना ८:२४. "हृियले, माख्रनसले धार्मछकतामा ख्रवश्वास गिछछ।" रोमी १०:१०. "प्रभु येशू 



िीिमा ख्रवश्वास गनुछहोस्, र तपाइाँ मुख्रि पाउनुहुनेछ।" प्रेररत १६:३१. परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको 

बारेमा दिनुभएको अख्रभलेखमा ख्रवश्वास गरे बाहके माख्रनस कख्रहल्यै िीख्रियन बन्न सक्िैन। प्रत्येक 

पापीले िीख्रियन बन्नको लाख्रग एउटै कुरामा ख्रवश्वास गनुछपछछ। 

यी शब्िहरूलाई ध्यानपूवछक जााँि गरौं: 

"दकनभने अनुग्रहले गिाछ ख्रवश्वासद्वारा ख्रतमीहरूको उद्धार भएको छ– र यो ख्रतमीहरू आफैबाट होइन : 

यो त परमेश् वरको वरिान हो : कमछहरूद्वारा होइन, नत्रता माख्रनसले िमण् ड गनेछ।” एदफसी २:८ र ९। 

 

१. अनगु्रह िीि माफछ त आउाँछ जो हाम्रा सब ैअपराधहरूको लाख्रग हाम्रो तफछ बाट कलवरीमा मनुछभयो। 

"अनगु्रहल"े यो सुझाव दिन्छ दक पापील ेपाउन ेयोग्यता प्राप्त नगरेर परमेश्वरबाट अनन्त जीवन वा 

मुख्रिको वरिान पाउाँछन।् 

 

२. "ख्रवश्वासद्वारा" भनेको परमेश्वरल ेख्रवश्वासीहरूलाई मुख्रि ख्रवश्वासद्वारा दिनुहुन्छ। 

 

३. "ख्रतमीहरू आफैबाट होइन" ल ेधरैे स्पि रूपमा ख्रसकाउाँ छ दक मखु्रि तपाईंबाट होइन। कुन ैपख्रन 

पापीसाँग परमेश्वरलाई अपछण गनछको लाख्रग कुन ैजन्मजात धार्मछकता छैन, र कुन ैपख्रन शरीरल े

परमेश्वरको उपख्रस्थख्रतमा गवछ गनछ सक्िैन। माख्रनस आफैल ेहुन ुनहुन ेस्वभावल ेसब ैकुरा हो जसल े

परमेश्वरलाई खशुी पानछ सक्िैन। त्यसकारण, "शरीरमा भएकाहरूल ेपरमेश्वरलाई खशुी पानछ सक्िैनन।्" 

रोमी ८:८. शरीरमा केख्रह राम्रो छैन। रोमी ७:१८. 

 

४. “परमेश्वरको वरिान" भनेको वास्तवमा यसल ेके भन्छ, परमशे्वरल ेपापीलाई जीवन दिनहुुन्छ दक 

पापील ेयसलाई ख्रसत्तैमा उपहारको रूपमा प्राप्त गनेछ। यदि कुन ैतररकाल ेपापील ेयसलाई कमाउाँछ, 

वा यसको लाख्रग ख्रतनछ मद्दत गिछछ भन ेयो उपहार वा वरिान होइन। 

 

५. "कमछहरूद्वारा होइन" को अथछ हो दक कुन ैपख्रन पापीलाई परमशे्वरल ेअसल काम वा राम्रो धार्मछक 

जीवन ख्रबताउन ेगरेर, वा उसल ेउहााँको लाख्रग गरेको वा गनछ सके्न कुन ैपख्रन कुराद्वारा बिाउन ुभएको 

छैन। कुन ैपख्रन माख्रनस परमेश्वरको अनगु्रह बाहके बिाउनको लाख्रग पयाछप्त छैन।  

 

तर परमेश्वरलाई धन्यवाि! परमेश्वरको अनुग्रहको अगाख्रड कुनै पख्रन माख्रनस यख्रत खराब छैन दक उसको 

मुख्रिको लाख्रग पयाछप्त छैन। "तर जहााँ पाप बढ़्यो अनुग्रह झन्  बढी मात्रामा बढ़्यो।” पक्का हुनको लाख्रग, 

सबै उद्धार गररएका माख्रनसहरू परमेश्वरको सेवामा ख्रवश्वासयोग्य हुनुपछछ। तर कसैले पख्रन परमेश् वरको 

सेवा गरेर कख्रहल्यै मुख्रि पाएको छैन। परमेश् वरका सन्तानहरूलाई स्वगगीयय आ्वान, पख्रवत्र आ्वान, 



उच्च आ्वानमा बोलाएको छ। ख्रतनीहरूलाई मुख्रि, पृथकता र सेवाको लाख्रग बोलाइएको छ - र 

उल्लेख गररएको क्रममा, सेवा गरेर बिाएको होइन, तर सेवा गनछ बिाएको छ। आत्म-धमगीय, धार्मछक 

मण्डली-सिस्य र फााँसीको लाख्रग तयार हत्यारालाई बिाउनको लाख्रग परमेश्वरको समान अनुग्रह 

िाख्रहन्छ। केही पूवछ वगछहरू छन् जसले येशूको िेला भएको िाबी गछछन् दकनभने ख्रतनीहरू उहााँको 

नैख्रतक िशछनमा बााँच्न खोख्रजरहकेा हुन्छन्। ख्रतनीहरू गुरुको बारेमा धेरै प्रशंसात्मक शब्िहरूमा बोल्छन्। 

तर ख्रतनीहरूले कख्रहल्यै मुख्रि पाएका छैनन्, दकनभने ख्रतनीहरूले प्रभु येशू िीिलाई ख्रतनीहरूको 

पापवाहकको रूपमा कख्रहल्यै ख्रवश्वास गरेका छैनन्। ख्रतनीहरूले परमेश्वरको अनुग्रह बाहके आफूलाई 

बबाछि पापीको रूपमा स्वीकार गनछ अस्वीकार गछछन्। ख्रतनीहरू पत्रुससाँग भन्न िाहाँिैनन्, "मबाट टाढा 

जानुहोस् दकनभने म पापी माख्रनस हुाँ," वा कर उठाउनेसाँग, "परमेश्वर, म एक पापी हुाँ, ममाख्रथ िया 

गनुछहोस्,।" नैख्रतक र धार्मछक हुनु एउटा कुरा हो; आध्याख्रत्मक र धमगीय हुनु एकिमै फरक कुरा हो। 

सम्झनुहोस! "िीि येशू पापीहरूलाई बिाउन संसारमा आउनुभएको ख्रथयो।" "िीि हाम्रा पापहरूको 

लाख्रग मनुछभयो।" "युगको अन्त्यमा उहााँ आफैं को बख्रलिानद्वारा पाप हटाउन एक पटक िेखा पनुछभयो।" 

ख्रहब्रू ९:२६. 

मुख्रि पाउनु भनेको मुख्रििाताद्वारा मुख्रि पाउनु हो, एक मात्र मुख्रििाताद्वारा। "अरु कुनैमा पख्रन मुख्रि 

छैन…।" प्रेररत ४:१२. 

ख्रपताले पुत्रलाई संसारको मुख्रििाता हुन पठाउनुभयो। के तपाईं सााँिो भई आश्वस्त र ख्रनियसाँग भन्न 

सकु्नहुन्छ, "िीि मेरो मुख्रििाता हुनुहुन्छ"; "िीि ममा बास गनुछहुन्छ?" धमगीय येशू िीिको पुरुर्त्व, 

उहााँको नैख्रतक िशछनको साथ, एक आिशछ हो जुन कुनै पख्रन मानवले प्राप्त गरेको छैन। परमेश्वरले 

हामीलाई स्वीकार गनुछहुनेछ यदि हामीले येशू िीिको जस्तै जीवन ख्रजउनु पछछ भने, हामी ख्रनख्रित 

रूपमा आशाख्रवहीन छौं। यस्तो प्रस्तावमा कुनै सुसमािार छैन। त्यहााँ हजारौं र सयौं हजारहरू छन् जो 

मुख्रिको गीत गाउाँ िै छन्; दकनभने येशू िीि अधमगीयहरूको लाख्रग मनुछभयो। पापीहरूलाई यस थुमाको 

अमूल्य रगतले िाग वा िाग ख्रबना छुटकारा दिइन्छ। "जसले हाम्रा पापहरू आफ्नै शरीरमा रूखमा बोकु्न 

भयो।" "येशू, उहााँले माख्रनसहरूलाई उहााँको आफ्नै रगतले ढोकाख्रबना कि भोगेर पख्रवत्र बनाउन 

सकु्नहुन्छ।" ख्रहब्रू १३:१२. 

यसरी हामी िेख्छौं दक ख्रवश्वास गने पापीहरू पख्रवत्र हुन्छन् भनेर येशू कलभरीको कु्रसमा मनुछभयो। 

हामी येशू िीिको शरीरको बख्रलिानद्वारा सधैंको ख्रनख्रम् त पख्रवत्र भएका छौं। ख्रहब्रू १०:१० 

 

यसरी पख्रवत्र भएका प्रत्येक ख्रवश्वासी तुरुन्तै सन्त बन्छ। दकनदक सन्त भनेको कु्रसमा िीिको 

बख्रलिानद्वारा पख्रवत्र बनाइएको हो। जब पख्रवत्र आत्माले िीिको बहुमूल्य रगतलाई कसैको पापी 

आत्मामा लागू गनुछहुन्छ, त्यहााँ एक पटक-सबैका लाख्रग पख्रवत्रीकरण हुन्छ। ख्रहब्रू १०:१० िेख्रख १४। 

त्यही पख्रवत्र आत्मा जसले हामीलाई माररएको थुमाको बहुमूल्य रगत प्रयोग गरेर परमेश्वरको सन्त 



बनाउनुहुन्छ, साथसाथै िीि येशूमा ख्रवश्वास गरेर हामीलाई परमेश्वरको सन्तान पख्रन बनाउनुहुन्छ। 

गलाती ३:२६ 

त्यसैगरी उहााँले हामीलाई मुख्रि पाएपख्रछ सन्तको रूपमा हहाँड्न सक्षम बनाउनुहुन्छ। "तर जख्रतले 

उहााँलाई ख्रतनीहरूमा ग्रहण गरे, उहााँले ख्रतनीहरूलाई परमेश्वरका छोराहरू बन्ने अख्रधकार दिनुभयो।" 

यूहन्ना १:१२। 

पापीलाई परमेश्वरको अनुग्रहको सन्िेश यी शब्िहरूमा पख्रन भख्रनएको छ। "यदि ख्रतमीले आफ्नो मुखले 

येशू प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गयौ र परमेश्वरले उहााँलाई मृत्युबाट ब्यूाँताउनुभएको हो भनी आफ्नो 

हृियमा ख्रवश्वास गछौ भने, ख्रतमीले मुख्रि पाउनेछ ।" रोमी १०:९. 

यसरी हामी ख्रसक्न सक्छौं दक पापीले प्रभु येशू िीिमा ख्रवश्वास गनुछपछछ, परमेश्वरले उहााँलाई मृत्युबाट 

ब्यूाँताउनुभएको छ भन्ने ख्रवश्वास गनुछपछछ, उहााँलाई ग्रहण गनुछपछछ, र मुख्रि पाउनको लाख्रग उहााँलाई 

स्वीकार गनुछपछछ। यस मुख्रिको साथ नयााँ सृख्रि आउाँछ, जसमा ख्रवश्वासीलाई "नयााँ जन्मेको बच्चा" 

भख्रनन्छ, र विनको ख्रनष्कपट िधूको िाहना गनछ ख्रनिेशन दिइन्छ तादक त्यसबाट ऊ बढ्न सकोस्। 

१ पत्रुस २:२; हरेक नवजात ख्रशशु बढ्नुपछछ; तर ऊ बढ्नु अख्रि नै जन्मनु पछछ। "असल कामहरूका लाख्रग 

िीि येशूमा सृख्रि गनुछभएको परमेश्वरको कारीगरी।" एदफसी २:९ र १०। 

"धन्य हो त्यो माख्रनस जसलाई प्रभुले पापको िोर् दिनुहुन्न।" रोमी ४:८. 

यदि तपाईं पापी हुनुहुन्छ र अनुग्रहद्वारा बिाइनुभएको हो भने, तपाईं त्यो माख्रनस धन्य हुनुहुन्छ 

जसको बारेमा भख्रनएको छ। यदि तपाईंका पापहरूको िोर् िीिमा लगाइएका छन् भने, परमेश् वरले 

त्यो िोर् तपाईंमाख्रथ लगाउनुहुनेछैन। तपाईं एक स्वतन्त्र माख्रनस हुनुहुन्छ, दकनभने सबैभन्िा योग्य 

प्रख्रतस्थापनले तपाईंको स्थान ख्रलयो र रूखमा उहााँको आफ्नै शरीरमा तपाईंको पापहरू बोकु्नभयो। यदि 

तपाईं िीि येशूमा हुनुहुन्छ भने, परमेश्वरको सामु तपाईंको अडान ख्रसद्ध छ। परमेश्वरले तपाईको 

अडानमा गल्ती फेला पानछ सकु्न अख्रि, उहााँले आफ्नो पुत्रको गल्ती खोज्नुपछछ, र यो असम्भव छ। ख्रतमी 

ख्रप्रयमा स्वीकृत छ । ख्रतमी उहााँमा पूणछ छ । तपाईंको अवश्था ख्रसद्ध भन्िा राम्रो छ र यो तपाईंको 

कतछव्य हो दक तपाई यसरर बााँच्िै पावलसाँग भन्न सकु्न पछछ, "म परमेश्वरको अनुग्रहले बािेको हुाँ," र यो 

पख्रन, "ममाख्रथ दिइएको उहााँको अनुग्रह व्यथछ ख्रथएन। " (१ कोररन्थी १५:१०), तैपख्रन तपाईले बााँच्नु 

भएको जीवनको कारणले तपाईले मुख्रि पाएको होईन। तपाई मुख्रि पाएको कारणले तपाई बााँच्नु 

भएको छ। परमेश् वर न्यायी र धमगीय परमेश् वर मात्र हुनुहुन्न, तर उहााँ सहनशील र ियालु मुख्रििाता 

हुनुहुन्छ, जो कोही पख्रन नष् ट होस् भनेर िाहाँनुहुन्न। उहााँ सवछशख्रिमान्  परमेश् वर हुनुहुन्छ, “सबै 

अनुग्रहका परमेश् वर”, पापको लाख्रग सााँिो ि:ुख र मुख्रिको सााँिो िाहना भएका औख्रित्य मुख्रििाताको 

रूपमा उहााँलाई समपछण गनेछ, येशू िीि हाम्रा अपराधहरूका लाख्रग मनुछभएर फेरर जीख्रवत हुनुभयो 

भनी ख्रवश् वास गने जो कोहीलाई पख्रन उहााँको अनुग्रह दिन उत्सुकतासाथ पर्खछरहनुभएको छ। ख्रिख्रियन 



बन्न यो एक आवश्यक किम हो। १ ख्रतमोथी २:४ िेख्रख ७ मा पढ्नुहोस् दक कसरी परमेश्वरले सबै 

माख्रनसहरूले मुख्रि पाऊन् र सत्यको ज्ञानमा आऊन्  भन् ने इच् छा गनुछहुन् छ। अब, यदि तपाइाँले यो 

आवश्यक किम िालेको ख्रनख्रित हुनुहुन्छ भने, यहााँ तपाइाँको लाख्रग सुसमािार छ, "सबै ख्रवश्वास 

गनेहरू उहााँबाट सबै कुराहरुबाट धमगीय ठहररन्छन्।" प्रेररत १३:३९. 

के तपाईं ख्रवश्वास गनुछहुन्छ? यदि तपाईंले गनुछहुन्छ भने, तपाईं धमगीय, छुटकारा, मुख्रि पाएका र पख्रवत्र 

हुनुहुन्छ। तपाईं परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ। सम्झनुहोस् दक तपाईंले मुख्रि पाएको महसुस गनुछहुन्छ 

भनेर मुख्रि पाउनुहुन्न; तपाईंले मुख्रिको योजना बुझ्नुभएकोले होइन; आफ्नो कारणले होइन।तर 

तपाईले ख्रवस्वास गरेको कारणले। मुख्रिको लाख्रग भावनाहरूमा ख्रनभछर हुनु कख्रत्त मूखछता हो! 

अत्यावश्यक परमेश्वरको त्रुरटरख्रहत विनमा ख्रवश्वास गनुछ हो। परमेश्वर झुट बोल्नुहुन्न। उहााँको ईश्वरीय 

सतछहरू स्वीकार गने पापीलाई क्षमा गनुछ भन्िा परमेश्वरको हृियलाई अरू केहीले खुशी पािैन। यो 

अिम्मको सन्िेश सुन्नुहोस्, "िीिले एक पटक पापको लाख्रग अन्यायीहरूका लाख्रग िुुःख भोग्नु भयो, 

तादक उहााँले हामीलाई परमेश्वरमा ल्याउन सकून्।" म ख्रतमीलाई ख्रबन्ती गछुछ, पापी, यो ख्रवश्वास गर; र 

परमेश्वरले, िीिको खाख्रतर, ख्रतमीलाई स्वतन्त्र रूपमा र पूणछ रूपमा क्षमा गनुछहुनेछ। एदफसी ४:३२; 

कलस्सी २:१३. 

उही मुख्रििाता जसले तपाईलाई पापी हुाँिा बिाउनु भयो अब तपाई सन्त भएको कारणले तपाईलाई 

पकै्क पख्रन राख्न सकु्नहुन्छ। अब तपाईको प्रश्न यो होइन, दक “म उद्धार पाउन के गनुछपछछ?”; तर "अब मैले 

मुख्रि पाएको छु, मैले के गनुछपछछ?" 

येशलू ेभन्नभुयो:— यूहन्ना ६:४७ 

"सााँच्च,ै सााँिो, म ख्रतमीहरूसाम ुभन्िछु, जसल ेमलाई (यशे)ू मा ख्रवश्वास गछछ उसको अनन्त जीवन छ।" 
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