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ગલાતીઓને પાઉલ પ્રે રતનો પત્ર
લેખક
આ પત્રનો લેખક પાઉલ પ્રે રત છે. શરૂઆતની મંડળ ની આ જ

સવર્સંમત સમજ હતી. લ -ુઆ સયાના પ્રદેશમાં તેની પ્રથમ મશનર
ુસાફર દરમ્યાન મંડળ ઓ શરૂ કરવામાં ભાગ લીધા બાદ પાઉલે આ

પત્ર દ ક્ષણ ગલા તયામાંની મંડળ ઓએ લ ો હતો. ગલા તયા રોમ
કે ક રથની જમે કોઈ શહેર ન હ ુ,ં પણ ઘણા શહેરો તથા અસં
મંડળ ઓ ધરાવતો એક રોમન પ્રાંત હતો. ગલાતીઓ કે જમેને આ પત્ર
સંબોધવામાં આ ો છે તેઓને પાઉલે ખ્રસ્તી શષ્યો બના ા હતા.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 68 ની આસપાસનો છે.
પાઉલે કદાચને આ પત્રઅંત્યોખથી લ ો હશે કારણ કે તે તે ું વતન

હ ુ.ં
વાંચકવગર્
ગલાતીઓને પત્ર ગલા તયામાંની મંડળ ઓના સભ્યોને લખાયો હતો

(1:1-2).
હે ુ
આ પત્રનો હે ુ યહૂદ કરણના હમાયતીઓની જૂઠ ુવાતાર્ ું ખંડન

કરવાનો હતો જમેાં આ યહૂદ ખ્રસ્તીઓ માનતા હતા કે ઉદ્ધાર માટે
ુ ત એક આવશ્યક બાબત છે, અને ગલાતીઓને તેમના ઉદ્ધારનો

વાસ્ત વક પાયો યાદ કરવવાનો હતો. પાઉલે આનો પ્ર તભાવ પોતાનો
પ્રે રત તર કેનો અ ધકાર સ્પ ર તે સા બત કર ને તથા તેના દ્વારા જે
ુવાતાર્ તેણે આપી હતી તેને સા બત કર ને આપ્યો. લોકોને કૃપા દ્વારા

અને માત્ર વ ાસ કરવાથી જ ન્યાયી ઠરાવવામાં આવે છે અને તેઓએ
પોતા ું ન ું જીવન પ વત્રઆત્માની સ્વતંત્રતામાં માત્ર વ ાસ દ્વારા જ
જીવવા ું છે.

ુદ્રાલેખ
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ખ્રસ્તમાં સ્વતંત્રતા
રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના— 1:1-10
2. ુવાતાર્ ું પ્રમાણીકરણ— 1:11-2:21
3. વ ાસ દ્વારા ન્યાયીકરણ— 3:1-4:3
4. વ ાસ અને સ્વતંત્રતાના જીવન ું પાલન— 5:1-6:18

ગલાતીઓની મંડળ ને પાઉલનો પત્ર
1 હુ પાઉલ પ્રે રત, કોઈ માણસો કે માણસો દ્વારા ન હ, પણ ઈ ુ

ખ્રસ્ત અને તેમને ૃત્ ુમાંથી સજીવન કરનાર ઈ ર દ્વારા પ્રે રત થવા
માટે તેડાયેલો છુ. 2 હુ પોતે તથા અહ ના તમામ ભાઈઓ ગલા તયાની
તમામ મંડળ ઓને વ ાસી સ ુદાયોને ુભેચ્છા પાઠવતા આ પત્ર
લખીએ છ એ.

3ઈ ર પતા તથાઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી તમને કૃપા તથા
શાં ત હો, 4જમેણે આપણાં પાપોને સારુ પોતા ું અપર્ણ ક ,ુ કે જથેી
આપણા ઈ ર અને પતાની ઇચ્છા પ્રમાણે,આવતર્માન દુ જગતથી
તેઓ આપણને છોડાવે. 5 ઈ ર પતાને સદાસવર્કાળ મ હમા હો.
આમીન.

એક જ ુવાતાર્
6મને એ વાત ું આ યર્ થાય છે કે,જમેણે તમને ખ્રસ્તની કૃપા દ્વારા

તેડા ા,ં તેમની પાસેથી તમે આટલા બધા વહેલા જુદ ુવાતાર્ તરફ
વળ ગયા છો. 7એ કોઈ બીજી ુવાતાર્ નથી, પણ કેટલાક તમને હેરાન
કરે છે અને ખ્રસ્તની ુવાતાર્ ઉલટાવી નાખવા ચાહે છે.

8 પણ જે ુવાતાર્ અમે તમને પ્રગટ કર , તે સવાય બીજી કોઈ
ુવાતાર્, જો અમે અથવા કોઈ સ્વગર્દૂત પણ તમને પ્રગટ કરે, તો તે

શા પત થાઓ. 9જમે અમે પહેલાં ક ું હ ુ,ં તેમ હમણાં હુ ફર થી કહુ
છુ, કે જે ુવાતાર્ તમે પ્રાપ્ત કર , તે સવાય બીજી ુવાતાર્ જો કોઈ
તમને પ્રગટ કરે, તો તે શા પત થાઓ. 10 તો ું હુ અત્યારે માણસોની
કૃપા ઇચ્છુ છુ કે ઈ રની? અથવા ું હુ માણસોને ુશ કરવા ચાહુ છુ?
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જો હજી ુધી હુ માણસોને ુશ રાખતો હોઉં, તો હુ ખ્રસ્તનો સેવક
નથી.

પાઉલ કેવી ર તે પ્રે રત બન્યો
11 પણ, ભાઈઓ, હુ તમને જણા ું છુ કે, જે ુવાતાર્ મેં પ્રગટ કર ,

તે માણસે આપેલી નથી. 12 કેમ કે હુ માણસની પાસેથી તે પામ્યો કે
શી ો નથી, પણ ઈ ુ ખ્રસ્તે પ્રગટ કયાર્થી પામ્યો છુ.

13 હુ યહૂદ ધમર્ પાળતો હતો, ત્યારે મારુ જે જીવન હ ું તે વષે
તો તમે સાંભ ું છે, કે હુ ઈ રની મંડળ ને અ તશય સતાવતો અને
તેની પાયમાલી કરતો હતો. 14અને મારા પ ૃઓના ધમર્ વષે હુ બહુ
ઝ ૂની બનીન,ે મારા જા ત ભાઈઓમાંના ઘણાં સાથીઓ કરતાં યહૂદ
સંપ્રદાયમાં વધારે પારગત થયો.

15 પણ ઈ ર જમેણે મને મારા જન્મનાં દવસથી જ અલગ કય
હતો તથા પોતાની કૃપામાં મને તેડા ો હતો, તેમને જયારે એ પસંદ પ ું
16 કે તે પોતાના દ કરાને મારામાં પ્રગટ કરે,એ માટે કે હુ તેમની ુવાતાર્
બનયહૂદ ઓમાં પ્રગટ કરુ, ત્યારે મેં કોઈ જ મ ુષ્યની સલાહ લીધી
ન હ, 17 કે મારાથીઅગાઉજે પ્રે રતો હતા તેઓની પાસે યરુશાલેમ ગયો
ન હ પણ અરબસ્તાનમાં ગયો અને ફર થી દમસ્કસમાં પાછો આ ો.

18 ત્યાર પછ ત્રણ વરસ બાદ કેફા પતર ને મળવાને હુ યરુશાલેમ
ગયો,અને તેની સાથે પંદર દવસ ર ો; 19પણપ્રે રતોમાંના બીજાકોઈને
હુ મ ો ન હ, કેવળ પ્ર ુના ભાઈ યાકૂબને મ ો. 20 જુઓ, હુ તમને
જે લ ું છુ, તે ઈ રની સમક્ષ કહુ છુ; હુ જૂઠુ કહેતો નથી.

21 પછ હુ સ રયા તથા કલી કયાના પ્રાંતોમાં આ ો. 22 અને
ખ્રસ્તમાંના યહૂ દયા પ્રાંતની મંડળ ઓને માર ઓળખ થઈ નહોતી.
23 તેઓએએટ ું જ સાંભ ું હ ું કે,અગાઉ જે અમને સતાવતો હતો
અને જે વ ાસનો તે નાશ કરતો હતો, તે હમણાં એજ વ ાસને પ્રગટ
કરે છે. 24 મારે લીધે તેઓએ ઈ રને મ હમા આપ્યો.

2
પાઉલ અને બીજા પ્રેર તો
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1 ચૌદ વષર્ પછ હુ બાનાર્બાસની સાથે ફર પાછો યરુશાલેમ ગયો
અને તતસને પણ સાથે લઈ ગયો. 2 પ્રકટ કરણ દ્વારા મળેલી ઈ રની
આજ્ઞાથી હુ ત્યાં ગયો અને જે ુવાતાર્ બનયહૂદ ઓમાં પ્રગટ કરુ છુ, તે
જઓે પ્ર ત ત હતા તેઓને ુપ્ત ર તે કહ સંભળાવી, રખેને હુ થર્
દોડતો હોઉં અથવા દોડ્યો હોઉં.

3 પણ તતસ જે માર સાથે હતો, તે ગ્રીક હોવા છતાં પણ ુ ત
કરાવવાની તેને ફરજ પાડવામાં આવી ન હ. 4 આપણા સ ુદાયમાં
જોડાયેલાં દભી ભાઈઓને લીધે એમ થ ું કે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં આપણી જે
સ્વતંત્રતા છે, તેની જા ૂસી કરવા સારુ તેઓ ુપ્ત ર તે અંદર આ ા
હતા, એ માટે કે તેઓ આપણને પાછા ુલામીમાં લાવ.ે 5 તેઓને અમે
એક ઘડ ભર પણઆધીન થયા ન હ, કે જથેી ુવાતાર્ ું સત્ય તમારામાં
ચા ુ રહે.

6અને જઓે પ્ર ત ત કહેવાતા હતા તેઓ ગમે તેવા હતા તેનાથી
મને કઈ ફરક પડતો નથી; ઈ ર માણસોની ર તે કોઈનો પક્ષપાત કરતા
નથી હા, જઓે પ્ર ત ત કહેવાતા હતા, તેઓએ માર ુવાતાર્માં કઈ
પણ વધારો કય ન હ; 7 પણ તેથી વરુદ્ધ, જયારે તેઓએ જો ું કે,
જમે પતરને ુ તીઓમાં યહૂદ ઓમાં ુવાતાર્ની સેવા સોંપાયેલી છે,
તેમ મને બે ુ તીઓમાં બનયહૂદ ઓમાં એ સેવા સોંપાયેલી છે, 8 કેમ
કે જમેણે ુ તીઓનો યહૂદ ઓનો પ્રે રત થવા સારુ પતરને પ્રેરણા
કર , તેમણે બે ુ તીઓનો બનયહૂદ ઓનો પ્રે રત થવા સારુ મને પણ
પ્રેરણા કર .

9 અને મને પ્રાપ્ત થયેલો અ ુગ્રહ જયારે તેઓએ જાણ્યો, ત્યારે
યાકૂબ, કેફા તથા યોહાન, જઓે આધારસ્તંભ જવેા ગણાતા હતા,
તેઓએ મારો તથા બાનાર્બાસનો પ્રે રત તર કે સ્વીકાર કય , કે જથેી
અમે બનયહૂદ ઓની પાસે જઈએઅને તેઓ ુ તીઓની યહૂદ ઓની
પાસે જાય. 10 તેઓએએટ ું જ ઇચ્ ું કે અમે ગર બોને મદદ કર એ
અને તે જ કરવાને હુ આ ુર હતો.

અંત્યોખમાં પતરને પાઉલનો ઠપકો
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11 પણ જયારે કેફા અંત્યોખ આ ો, ત્યારે મેં સામે ચાલીને તેનો
વરોધ કય , કેમ કે તે દો ષત હતો; 12કારણ કે યાકૂબની પાસેથી કેટલાક
લોકોનાઆ ા પહેલાં, તે બનયહૂદ ઓની સાથે ખાતો હતો, પણતેઓ
આ ા પછ , ુ તીઓથી ડર ને તે ખસી ગયો અને અલગ ર ો.

13 બાક ના ખ્રસ્તી યહૂદ ઓએ પણ તેની સાથે ઢોંગ કય , એટલે
ુધી કે બાનાર્બાસ પણ તેઓના ઢોંગથી દગ થઈને પાછો પડ્યો. 14પણ

જયારે મેં જો ું કે તેઓ ુવાતાર્ની સત્યતા પ્રમાણે પ્રામા ણકતાથી
ચાલતા નથી, ત્યારે મેં બધાની આગળ કેફાને ક ું કે, જો ું યહૂદ
હોવા છતાં યહૂદ ઓની ર તે ન હ, પણ બનયહૂદ ઓની ર તે વત છે,
તો બનયહૂદ ઓને યહૂદ ઓની ર ત પ્રમાણે વતર્વા ું કેમ ફરજ પાડે
છે?

યહૂદ ઓ તેમ જ બનયહૂદ ઓનો ઉદ્ધાર માત્ર વ ાસથી જ
15 આપણે જઓે જન્મથી યહૂદ છ એ અને પાપી બનયહૂદ ઓ

નથી તેઓ 16 જાણીએ છ એ કે, મ ુષ્ય નયમશા ની કરણીઓથી
ન હ, પણ ઈ ુ ખ્રસ્ત પરના વ ાસથી ન્યાયી ઠરે છે. અમે પણ
ઈ ુ ખ્રસ્ત પર વ ાસ કય કે જથેી અમે નયમશા ની કરણીઓથી
ન હ પણ ખ્રસ્ત પરના વ ાસથી ન્યાયી ઠર એ, કેમ કે નયમશા ની
કરણીઓથી કોઈ પણ મ ુષ્ય ન્યાયી ઠરશે ન હ.

17 પણ ખ્રસ્તમાં ન્યાયી ઠરવાની ઇચ્છા રાખીન,ે જો આપણે પોતે
પાપી મા ૂમ પડ એ, તો ું ખ્રસ્ત પાપના સેવક છે? કદ ન હ. 18 કેમ
કે જનેે મેં પાડ ના ુ,ં તેને હુ ફર થી બાં ,ુ તો હુ પોતાને અપરાધી ઠરા ું
છુ. 19 કેમ કે હુ ઈ રને માટે જીવવાન,ે નયમશા દ્વારા નયમશા
પ્રત્યે ૃત્ ુ પામ્યો છુ.

20 હુ ખ્રસ્તની સાથે વધસ્તંભે જડાયો છુ, પર ુ હુ જી ું છુ, તોપણ હુ
ન હ, પણમારામાં ખ્રસ્તજીવે છે;અને હવે મ ુષ્યદેહમાં મારુજેજીવન
છે તે ઈ રના દ કરા પરના વ ાસથી છે; તેમણે મારા પર પ્રેમ કય અને
મારે માટે પોતા ું અપર્ણ ક ુ. 21 હુ ઈ રની કૃપા નષ્ફળ કરતો નથી,
કેમ કે જો ન્યાયીપણું નયમશા થી મળ ું હોય તો ખ્રસ્તનાં મરણનો
કોઈ અથર્ નથી.
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3
વ ાસ ું મહત્વ

1 ઓ અણસમજુ ગલાતીઓ, તમાર આંખો આગળ વધસ્તંભે
જડાયેલા ઈ ુ ખ્રસ્તને સાક્ષાત પ્રગટ કરવામાં આ ા હોવા છતાં તમને
કોણે ભરમા ા? 2 તમાર પાસેથી હુ એટ ું જ જાણવા ઇચ્છુ છુ કે,
તમે નયમશા નાં કાય થી પ વત્રઆત્મા પામ્યા, કે વ ાસથી ુવાતાર્
સાંભળવાથી પામ્યા? 3 ું તમે એટલા બધાઅણસમજુ છો?, કેઆત્મા
વડે આરભ કર ને હવે દેહ વડે સં ૂણર્ થાઓ છો?

4 ું તમે એટલા બધાં સંકટ નકામાં સ ા?ં જો કદા પ નકામાં હોય
તો. 5એ માટે જે તમને પ વત્ર આત્મા આપે છે અને તમારામાં પરાક્રમી
કામો કરે છે, તે ું નયમશા નાં કાય ને લીધે કે ુવાતાર્ સાંભળ ને
વ ાસ કરવાને લીધે કરે છે?
6એ પ્રમાણે ઇબ્રા હમે ઈ ર પર વ ાસ કય અને તે ન્યાયીપણા

અથ ગણાયો. 7માટેજાણો કે જઓે વ ાસ કરે છે, તેઓઇબ્રા હમનાં
દ કરા છે. 8 ઈ ર વ ાસથી બનયહૂદ ઓને ન્યાયી ઠરાવશ,ે તે
અગાઉથી જાણીને શા વચને ઇબ્રા હમને ુવાતાર્ પ્રગટ કર કે, તારા
ધ્વારા સવર્ પ્રજાઓ આશીવાર્ દત થશે. 9 એ માટે કે જઓે વ ાસ
કરનારા છે, તેઓ વ ા ુ ઇબ્રા હમની સાથે આશીવાર્દ પામે છે.

10 કેમ કે જટેલાં નયમશા નાં કાય કરનારા છે તેટલાં શાપ નીચે છે,
કેમ કે એમ લ ું છે કે, ‘ નયમશા ના ુસ્તકમાં જે આજ્ઞાઓ લખેલી
છે તે બધી જે પાલન કરતો નથી, તે શા પત છે.’ ” 11 તો હવે એ સ્પ
છે કે નયમશા થી ઈ રની આગળ કોઈ પણ ન્યાયી ઠર ું નથી, કેમ
કે ‘ન્યાયી વ ાસથીજીવશ.ે’ ” 12 નયમશા વ ાસદ્વારા નથી પણ
તેને બદલ,ે “જે કોઈ તેમાંની આજ્ઞાઓ પાળશે તે તેનાથી જીવશ.ે”

13 ખ્રસ્તે આપણા વતી શા પત થઈન,ે નયમશા ના શાપથી
આપણને છોડાવી લીધા, કેમ કે લખે ું છે કે, ‘જે કોઈ ઝાડ પર
ટગાયેલો છે, તે શા પત છે;’ 14એમાટે કે ઇબ્રા હમનોઆશીવાર્દ ખ્રસ્ત
ઈ ુમાં બનયહૂદ ઓને મળે અને આપણે પ વત્ર આત્મા વષે ું વચન
વ ાસથી પામીએ.

નયમશા અને દાન
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15ભાઈઓ, હુ મ ુષ્યની ર ત પ્રમાણે કહુ છુ કે, મ ુષ્યના ા પત
થયેલા કરારને કોઈ રદ કરતો અથવા વધારતો નથી. 16હવે ઇબ્રા હમને
તથા તેનાં સંતાનને વચનો કહેવામાં આ ા હતાં અને તેનાં સંતાનોને
જાણે ઘણાં વષે ઈ ર કહેતાં નથી; પણ ‘તારા સંતાનન’ે, એમ એક
વષે કહે છે તે તો ખ્રસ્ત છે.
17 હવે હુ આ કહુ છુ કે, જે કરાર ઈ રે ખ્રસ્તમાં અગાઉથી ન

કય હતો તેના વચનને ચારસો ત્રીસ વરસ પછ આવેલ નયમશા રદ
કર શક ું નથી. 18 કેમ કે જો વારસો નયમશા થી છે, તો તે વચનથી
નથી; પણ ઈ રે વચનથી જ ઇબ્રા હમને તે વારસો આપ્યો.

19 તો નયમશા શા માટે હ ુ?ં જઓેને ઇબ્રા હમ ું સંતાન
આપવા ું વચન આપવામાં આ ું હ ું તેઓની પાસે તે સંતાન આવે
ત્યાં ુધી નયમશા અપરાધોને લીધે આપવામાં આવે ું હ ુ;ંઅને તે
મધ્ય ની મારફત,ે સ્વગર્દૂતો દ્વારા ફરમાવે ું હ ું. 20 હવે મધ્ય તો
માત્ર એકનો મધ્ય નથી, પણ ઈ ર એક છે.

નયમશા આપવાનો હે ુ
21 ત્યારે ું નયમશા ઈ રનાં આશાવચનોથી વરુદ્ધ છે? કદ

ન હ, કેમ કે જીવનઆપી શકે એવો કોઈ નયમ જોઆપવામાં આ ો
હોત, તો ન ે નયમશા થી ન્યાયીપણું મળત. 22 પણ શા વચને
બધાને પાપનાં બંધનમાં જકડ્યા,ં કે આપણો બચાવ ઈ ુ ખ્રસ્ત પર
વ ાસ કરવાથી છે તે વચન વ ાસ કરનારાઓને આપવામાં આવ.ે
23 પણ આ વ ાસ આ ા અગાઉ, તે વ ાસ પ્રગટ થાય ત્યાં
ુધી આપણે નયમશા દ્વારા કૈદ કરાયેલા અને બંધનમાં હતા.

24એમઆપણને ખ્રસ્તની પાસે પહોંચાડવા સારુ નયમશા આપણો
બાળ શક્ષક હ ું કે જથેીઆપણે વ ાસથી ન્યાયી ઠર એ. 25પણહવે
વ ાસ આ ા પછ આપણે બાળ શક્ષકના હાથ નીચે નથી. 26 કેમ
કે તમે બધા ખ્રસ્ત ઈ ુ પરના વ ાસથી ઈ રના દ કરા છો.

27 કેમ કે તમારામાંના જટેલાં ખ્રસ્તમાં બા પ્તસ્મા પામ્યા તેટલાંએ
ખ્રસ્તને અપનાવી લીધા. 28 માટે હવે કોઈ યહૂદ નથી કે ગ્રીક નથી,
કોઈ દાસ નથી કે સ્વતંત્ર નથી, કોઈ ુરુષ નથી કે ી નથી, કેમ કે
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તમે બધા ખ્રસ્તમાં એક છો. 29 અને જો તમે ખ્રસ્તનાં છો, તો તમે
ઇબ્રા હમનાં સંતાન અને વચન પ્રમાણે વારસ પણ છો.

4
ગલાતીઓ માટે પાઉલની કાળજી

1 હવે હુ કહુ છુ કે, વારસ ાં ુધી બાળક છે, ત્યાં ુધી સવર્નો
મા લક છે; તે છતાં પણ તેનામાં અને દાસમાં કઈ પણ તફાવત નથી.
2 પણ પતાએ ઠરાવેલી ુદત ુધી તે વાલીઓ તથા કારભાર ઓને
આધીન છે.

3તે પ્રમાણે આપણે પણ જયારે બાળક હતા, ત્યારે જગતના તત્વોને
આધીન દાસત્વમાં હતા. 4 પણ સમયની સં ૂણર્તાએ, ઈ રે ીથી
જન્મેલો અને નયમશા ને આધીન જન્મેલો, એવો પોતાનો ુત્ર એવા
હે ુથી મોકલ્યો, 5 કે જઓે નયમશા ના દાસત્વમાં હતા તેઓને તે
ુક્ત કરાવ,ે જથેી આપણે તેમના દ ક સંતાનો તર કે સ્વીકારાઈએ.
6 તમે દ કરા છો, તે માટે ઈ રે તમારા હૃદયમાં પોતાના દ કરાનો

આત્મા મોકલ્યો છે,જે ‘ પતા,અબ્બા’, તે ું કહ ને પોકારે છે. 7એમાટે
હવેથી ું દાસ નથી, પણ દ કરો છે; અને જો ું દ કરો છે, તો ઈ રને
આશરે વારસ પણ છે.

8 પણ પહેલાં જયારે તમે ઈ રને જાણતા નહોતા, ત્યારે જઓે
વાસ્તવમાં દેવો નથી તેઓની સેવા તમે કરતા હતા. 9 પણ હવે તમે
ઈ રને ઓળ ા છે, અથવા સા ું એ છે કે ઈ રે તમને ઓળ ા
છે, તોઆ નબળા તથા નમાર્લ્ય જવેા તત્વોના દાસત્વની ફર થી ઇચ્છા
રાખીને, તેઓની તરફ બીજી વાર શા માટે પાછા ફરો છો?

10 તમે ખાસ દવસો, મ હનાઓ, તહેવારો તથા વષ નાં પવ પાળો
છો. 11 તમારે વષે મને ભય રહે છે કે, રખેને તમારા માટે કરેલો મારો
શ્રમ કદાચ થર્ જાય.

12ઓ ભાઈઓ, હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, તમે મારા જવેા થાઓ,
કેમ કે હુ તમારા જવેો થયો છુ; તમે મારો કઈઅન્યાય કય નથી. 13પણ
તમે જાણો છો કે, શર રની નબર્ળતામાં મેં પહેલાં તમને ુવાતાર્ પ્રગટ
કર . 14અને મારા શર રમાં જે તમને પર ક્ષણરૂપ હ ું, તેનો તરસ્કાર કે
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ુચ્છકાર તમે કય ન હ; પણ જાણે કે હુ ઈ રનો સ્વગર્દૂત હોઉં, વળ
ઈ ુ ખ્રસ્ત હોઉં, તેવી ર તે તમે મારો સ્વીકાર કય .

15તો પછ તમે માર જે કદર કર હતી તે હવે ાં ગઈ? કેમ કે તમારે
વષે મને ખાતર છે કે, જો બની શકત, તો તે સમયે તમે તમાર આંખો
પણ કાઢ ને મને આપી હોત! 16 ત્યારે ું તમને સા ું કહેવાને લીધે હુ
તમારો દશુ્મન થયો છુ?

17 તેઓ તમને પોતાના કર લેવા ઇચ્છે છે પણ તે સારુ કરવા માટે
ન હ, તેઓ તમને મારાથી વ ૂટાપાડવા ઇચ્છે છે કે જથેી તમે તેઓને
અ ુસરો. 18 તમે સારાં કામને માટે હમેશા ખંત રાખો તે સારુ છે અને
પણતે માત્ર હુ તમાર પાસે હાજર હોઉંએટલા ૂર ું જ ન હો ું જોઈએ.

19 હે મારાં બાળકો, ઈ ુ ખ્રસ્તની પ્ર તમા તમારામાં ઉત્પ થાય,
ત્યાં ુધી તમારે માટે મને ફર થી પ્ર ૂતાને થતી હોય એવી પીડા થાય છે,
20પણહમણાં તમાર પાસે હાજર થવાની અને માર બોલવાની પધ્ધ ત
બદલવાની મને ઇચ્છા થાય છે, કેમ કે તમારે વષે હુ ૂંઝવણ અ ુભ ું
છુ.

હાગાર અને સારાનો દાખલો
21 નયમશા ને આધીન રહેવાની ઇચ્છા રાખનારાઓ, મને કહો

કે, ું તમે નયમશા સાંભળતાં નથી? 22 કેમ કે એમ લખે ું છે કે,
ઇબ્રા હમને બે દ કરા હતા,એક દાસી દ્વારા જન્મેલો અને બીજો પત્ની
દ્વારા જન્મેલો. 23જે દાસીનો તે મ ુષ્યદેહ પ્રમાણે જન્મેલો હતો અને
જે પત્નીનો તે વચન પ્રમાણે જન્મેલો હતો.

24તેઓ તો ન ૂનારૂપ છે કેમ કે તે ીઓજાણે બે કરારો છે;એક તો
સનાઈ પહાડ પરનો, કે જે દાસત્વને જન્મ આપે છે અને તે તો હાગાર
દાસી છે. 25 હવે હાગાર તો જાણે અરબસ્તાનમાંનો સનાઈ પહાડ છે,
તે હાલનાં યરુશાલેમને લા ુ પડે છે, કેમ કે તે પોતાનાં સંતાનો સાથે
દાસત્વમાં છે.

26 પણ ઉપર ું યરુશાલેમ સ્વતંત્ર છે, તે આપણી માતા છે; 27 કેમ કે
લખે ું છે કે, ‘હે ન:સંતાન, ી ું આનંદ કર;જનેે પ્ર ૂ તની પીડા થતી
નથી, તે ું હષર્નાદ કર; કેમ કે જનેે પ ત છે તેના કરતાં એકલી ુકાયેલી

ીનાં સંતાન વધારે છે.’ ”
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28હવે, હે ભાઈઓ,આપણે ઇસહાકનીજમે વચનનાં સંતાનો છ એ.
29 પણ તે સમયે જમે દેહથી જન્મેલાંએઆત્માથી જન્મેલાંને સતા ો;
તે ું અત્યારે પણ ચાલે છે.

30પણ શા વચન ું કહે છે? ‘દાસીને તથા તેના દ કરાને કાઢ ૂક,
કેમ કે દાસીનો દ કરો પત્નીના દ કરા સાથે વારસબનશે ન હ.’ ” 31તેથી,
ભાઈઓ,આપણે દાસીનાં સંતાનો નથી, પણ પત્નીનાં છ એ.

5
તમાર સ્વતંત્રતા જાળવો

1આપણે બંધનમાં ન રહ એ માટે ખ્રસ્તે આપણને સ્વતંત્ર કયાર્ છે;
તેથી ર રહો અને ફર થી દાસત્વની ઝંૂસર નીચે ન જોડાઓ.

2 જુઓ, હુ પાઉલ, તમને કહુ છુ કે, જો તમે ુ ત કરાવો છો, તો
તમને ખ્રસ્તથી કઈ લાભ થવાનો નથી.

3 દરેક ુ ત કરાવનારને હુ ફર થી ખાતર ૂવર્ક કહુ છુ કે, તે આ ું
નયમશા પાળવાને જવાબદાર છે. 4 તમે જઓે નયમશા ના
પાલનથી ન્યાયી ઠરવા ચાહો છો, તેઓ ખ્રસ્તથી અલગ થયા છો; તમે
કૃપાથી દૂર થયા છો.

5 કેમ કે અમેઆત્મા દ્વારા વ ાસથી ન્યાયીપણું પામવાનીઆશાની
રાહ જોઈએ છ એ. 6 કેમ કે ખ્રસ્ત ઈ ુમાં ુ ત કે બે ુ ત ઉપયોગી
નથી; પણ માત્ર વ ાસ કે જે પ્રેમ દ્વારા કાયર્ કરે છે તે જ ઉપયોગી
છે. 7તમે સાર ર તે દોડતા હતા, તમને સત્યને અ ુસરતા કોણે રો ા?
8આ ું કરવાની સમજ તમને તેડનાર તરફથી અપાતી નથી.

9 એક સડલેી કેર બધી કેર ઓને બગાડે છે. થોડુ ખમીર સમગ્ર
કણકને લાવે છે. 10તમારે વષે પ્ર ુમાં મને ભરોસો છે કે તમેઆનાથી
જુદો મત ન હ ધરાવો;જે કોઈ તમને અવળે માગ દોરશે તે શક્ષા પામશે.

11 ભાઈઓ, જો હુ હજી ુધી ુ ત કરવા વષે શીખવતો હોઉં,
તો હજુ પણ માર સતાવણી કેમ થાય છે? એટલા માટે થાય છે કે
વધસ્તંભનો મારો ઉપદેશ નરથર્ક નથી. 12જઓે તમને ગેરમાગ દોરે છે,
તેઓ પોતપોતાને કાપી નાખે તો કે ું સારુ!
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13 કેમ કે, ભાઈઓ, તમને સ્વતંત્ર થવા તેડવામાં આ ા હતા; માત્ર
એટ ું જ કે તમાર સ્વતંત્રતા શાર રક વષયભોગને અથ ન વાપરો,
પણ પ્રેમથી એકબીજાની સેવા કરો. 14 કેમ કે આ ું નયમશા એક
જ વચનમાં ૂરુ થાય છે, એટલ,ે ‘જમે ું પોતાના પર પ્રેમ રાખે છે તેમ
તારા પડોશી પર પ્રેમ રાખ.’ ” 15 પણ જો તમે એકબીજાને કરડો અને
ફાડ ખાઓ, તો સાવધાન રહો, કદાચ તમે એકબીજાથી નાશ પામો.

પ વત્રઆત્મા અને માનવી સ્વભાવ
16 પણ હુ કહુ છુ કે, આત્માની દોરવણી અ ુસાર ચાલો અને તમે

દેહની વાસના ૃપ્ત કરશો ન હ. 17 કેમ કે દેહ આત્માની વરુદ્ધ ઇચ્છા
કરે છે અને આત્મા દેહની વરુદ્ધ; કારણ કે તેઓ પરસ્પર વરુદ્ધ છે;
અને તેથી જે તમે ઇચ્છો તે તમે કરતા નથી. 18 પણ જો તમે આત્માની
દોરવણી ુજબ વત છો, તો તમે નયમશા ને આધીન નથી.

19 દેહનાં કામ તો દેખીતાં છે, એટલે જાતીય અનૈ તકતા, અ ુદ્ધતા,
લંપટપણું, 20 ૂ ત ૂજા, મેલી વદ્યા, વૈરભાવ, ક જયાકકાશ, ઈષાર્, ક્રોધ,
ખટપટ, કુસંપ, પક્ષાપક્ષી, 21અદેખાઈ, સ્વચ્છદતા, ભોગ વલાસ તથા
તેઓના જવેા કામો; જમે પહેલાં મેં તમને ચેત ાં હતા તેમ તેઓ વષે
હમણાં પણચેત ું છુ કે,જઓેએવાં કામ કરે છે તેઓઈ રના રા નો
વારસો પામશે ન હ.

22 પણ પ વત્ર આત્મા ું ફળ પ્રેમ, આનંદ, શાં ત, સહનશીલતા,
માયા ુપણુ,ંભલાઈ, વ ા ુપણું, 23 નમ્રતા અને આત્મસંયમ છે;આ
બાબતોની વરુદ્ધ કોઈ નયમ નથી. 24અનેજઓે ખ્રસ્તનાં છે, તેઓએ
દેહને તેની વાસનાઓ તથા ઇચ્છાઓ સ હત વધસ્તંભે જડ્યો છે.

25 જો આપણે આત્માથી જીવીએ છ એ તો આત્માની દોરવણી
પ્રમાણે ચાલ ું પણ જોઈએ. 26આપણે એકબીજાને ખીજવીને તથા
એકબીજા પર અદેખાઈ રાખીને ઘમંડ ન કર એ.

6
એકબીજાના બોજ ઊંચકો

1ભાઈઓ,જો કોઈ માણસ કઈઅપરાધ કરતાં પકડાય, તો તમે,જે
આ ત્મક છો, તેઓ નમ્રભાવે તેને સાચા માગ પાછો લાવો;અને ું તાર



ગલાતીઓને પત્ર 6:2 xii ગલાતીઓને પત્ર 6:17

પોતાની સંભાળ રાખ, રખેને ું પણ પર ક્ષણમાં પડ.ે 2તમે એકબીજાના
ભાર ઊંચકો અને એમ ખ્રસ્તનાં નયમ ું સં ૂણર્ પાલન કરો.

3 કેમ કે જયારે કોઈ પોતે નજીવો હોવા છતા,ં હુ મોટો છુ,એ ું ધારે
છે, તો તે પોતાને છેતરે છે. 4 દરેક માણસે પોતાનાં આચરણ તપાસવાં,
અને ત્યારે તેને બીજાકોઈ વષે ન હ, પણ કેવળ પોતાને વષે અ ભમાન
કરવા ું કારણ મળશ.ે 5 કેમ કે દરેકે પોતાનો બોજ ઊંચકવો પડશે.

6 ુવાતાર્ વષે જે શીખનાર છે તેણે શીખવનારને સવર્ સાર
ચીજવસ્ ુમાંથી હસ્સો આપવો. 7 યાદ રાખો, ઈ રની મશ્કર કરાય
ન હ કોઈ માણસજે કઈ વાવે તે જ તે લણશે; 8 કેમ કે જે પોતાના દેહને
માટે વાવે છે, તે દેહથી વનાશ લણશે; પણ જે આત્માને અથ વાવે તે
આત્માથી અનંતજીવન લણશે.

9 તો આપણે સારુ કરતાં થાક ું ન હ; કેમ કે જો કાયર ન હ થઈએ,
તો યોગ્ય સમયે લણી ું. 10એમાટે જમે પ્રસંગ મળે તેમઆપણે બધા ું
અને વશેષ કર ને વ ાસના કુટુબનાં જે છે તેઓ ું સારુ કર એ.

અં તમ ચેતવણી અને સલામી
11 જુઓ, હુ મારા હાથે કેટલા મોટા અક્ષરોથી તમારા પર લ ું

છુ. 12જઓે દેહ વષે પોતાને જટેલાં સારા બતાવવા ચાહે છે, તેટલાં
ખ્રસ્તનાં વધસ્તંભને લીધે પોતાની સતાવણી ન થાય માટે જ તમને ુ ત
કરવાની ફરજ પાડે છે. 13 કેમ કે જઓે ુ ત કરાવે છે તેઓ પોતે
નયમશા ને પાળતા નથી; પણ તમારા દેહમાં તેઓઅ ભમાન કરે,એ
માટે તેઓ તમાર ુ ત થાય એવો આગ્રહ રાખે છે.

14 પણ એ ું ન થાઓ કે, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં વધસ્તંભ
વગર હુ બીજા કશામાં અ ભમાન કરુ,જથેી કર ને મારા સંબંધી જગત
વધસ્તંભે જડાયે ું છે અને જગત માટે હુ. 15 કેમ કે ુ ત કઈ નથી, તેમ
બે ુ ત પણ કઈ નથી; પણ નવી ઉત્પ જ કામની છે. 16જટેલાં આ
નયમ પ્રમાણે ચાલે છે, તેટલાં પર તથા ઈ રના ઇઝરાયલ પર શાં ત
તથા દયા હો.

17હવેથી કોઈ મને તસ્દ ન દે, કેમ કે પ્ર ુ ઈ ુનાં ચ મારા શર રમાં
અપનાવેલાં છે.
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18ભાઈઓ,આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારાઆત્માની સાથે
હો. આમીન.
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