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ગલાતીઓને પત્ર
1 પ્રે રત પાઉલ તરફથી સલામ. પ્રે રત થવા માટે હુ માણસો

તરફથી પસંદ નથી થયો. માણસોએ મને નથી મોકલ્યો. ના!
ઈ ુ ખ્રસ્તે તથા દેવ બાપે મને પ્રે રત બના ો છે. દેવ એક છે
જણેે ઈ ુને ૃત્ ુમાંથી ઊઠાડયો. 2 ખ્રસ્તમાં જઓે માર સાથે
છે તેઓ તરફથી ગલા તયામાંની* મંડળ ઓને કુશળતા પાઠ ું છુ.

3 હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે આપણા દેવ બાપ અને પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્ત તમારા પ્ર ત સૌમ્ય રહેશે અને તમને શાં ત પ્રદાન કરશે.
4 આપણાં પાપો માટે ઈ ુએ પોતા ું સ્વાપર્ણ ક ુર્. આપણને આ
અ ન દુ નયા કે જમેાં આપણે જીવીએ છ એ. તેમાંથી ુ ક્ત
અપાવવા ઈ ુએ આમ ક ુર્. આપણા દેવ પતાની આ ઈચ્છા
હતી. 5 તેનો મ હમા સદાસવર્કાળ હોજો. આમીન.

માત્ર એક જ સાચી ુવાતાર્ છે
6 થોડા સમય પહેલા તેને અ ુસરવા ું દેવે તમને આહવાન

આપે ું. ઈ ુમાંથી પ્રગટ થતી તેની કૃપા દ્વારા તેણે તમને આ
આહવાન આપે ું પર ુ હવે તમારા લોકોથી હુ નવાઈ પા ું છુ!
તમે તેનાથી વ ુખ થઈ ર ા છો. અને અન્ય પ્રકારની ુવાતાર્ને
અ ુસરો છો. 7 વાસ્તવમાં બીજી કોઈ સાચી ુવાતાર્ નથી.
પર ુ કેટલાએક લોકો તમને ુંચવે છે� તેઓ ખ્રસ્તની ુવાતાર્માં
પ રવતર્ન ઈચ્છે છે� 8 અમે તમને સાચી ુવાતાર્ કહ છે. જથેી
અમે પોતે કે આકાશમાંના દૂત પણ તમને ભ ુવાતાર્ કહે તો તે
શા પત થાઓ! 9 મેં અગાઉ પણ તમને આ કહે ું અને ફર થી
કહુ છુ: તમે સાચી ુવાતાર્ને કયારની અપનાવી લીધી છે. જો
કોઈ પણ ક્ત તમને ઉદ્ધાર માટેનો જુદો રસ્તો બતાવે તો તે

ક્ત શ્રા પત થાઓ.
* 1:2: ગલા તયા પાઉલે તેની પ્રથમ મશનર ુસાફર દરમ્યાન શરુ કરેલ મંડળ ઓને
વસ્તાર. જુઓ પ્રે. કૃ. 13 અને 14
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10 હવે ું તમે એમ માનો છો કે લોકો મને અપનાવે તેવો
પ્રયત્ન હુ કરુ છુ? ના! દેવ એક છે જનેે પ્રસ કરવાનો હુ
પ્રયત્ન કરુ છુ. ું હુ માણસોને રાજી કરવાનો પ્રયત્ન કરુ છુ?
જો હુ માણસોને રાજી કરવા માંગતો હોત, તો ઈ ુ ખ્રસ્તનો હુ
સેવક નથી.

પાઉલની સ ા દેવ તરફથી છે
11 પણ ભાઈઓ, હુ ઈચ્છુ છુ કે તમે જાણો કે જે ુવાતાર્ મેં

તમને પ્રગટ કર છે તે માનવ સર્જીત નથી. 12 માનવ તરફથી મને
ુવાતાર્ પ્રાપ્ત નથી થઈ. કોઈ માનવીએ મને ુવાતાર્ નથી શીખવી.

ઈ ુ ખ્રસ્તે મને એ પ્રદાન કર છે. તેણે મને એ ુવાતાર્ના દશર્ન
કરા ા કે જથેી તે ું કથન હુ લોકોને કરુ.

13 તમે મારા પાછલા જીવન વષે સાંભ ુ છે. હુ યહૂદ ધમર્
પાળતો હતો. મેં દેવની મંડળ ને ૂબ સતાવી છે. મેં મંડળ નો
નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કય છે. 14 માર ઉમરના બીજા યહૂદ ઓ
કરતાં હુ યહૂદ ધમર્ની વધારે પ્રગ ત કર ર ો હતો� બીજા
યહૂદ ઓ કરતા તે પરપરાને અ ુસરવા મેં વધારે પ્રયત્ન કય છે.

15 પર ુ મારા જન્મ પહેલા દેવની યોજના મારા માટે કોઈ ખાસ
હતી. તેથી તેની કૃપાથી દેવે મને આહવાન આપ્ ુ.ં દેવ ઈચ્છતો
હતો 16 કે તેના દ કરા (ઈ ુ) વષેની ુવાતાર્ હુ બનયહૂદ લોકોને
કહુ. તેથી દેવે મને તેના દ કરા વષે દશાર્ ુ.ં ારે દેવે મને
બોલા ો ત્યારે મેં કોઈ પણ માણસની સલાહ કે મદદ લીધી
નહોતી. 17 હુ યરૂશાલેમમાં પ્રે રતોને મળવા નહોતો ગયો. આ
લોકો મારા પહેલા પ્રે રતો હતા. પર ુ રાહ જોયા વગર, હુ
અરબસ્તાન ગયો. પાછળથી હુ દમસ્ક શહેરમાં પાછો ફય .

18 ત્રણ વરસ પછ હુ યરૂશાલેમ ગયો; મારે પતરને મળ ું
હ ુ.ં હુ પતર સાથે 15 દવસ ર ો. 19 હુ પ્ર ુના ભાઈ યાકૂબ
સવાય, બીજા કોઈ પ્રે રતોને મ ો ન હ. 20 દેવ જાણે છે કે
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આજે હુ જે લ ુ છુ, તે અસત્ય નથી. 21 પાછળથી હુ સ રયા
અને કલ કયાના પ્રદેશોમાં ચાલ્યો ગયો.

22 યહૂ દયામાંની ખ્રસ્તની મંડળ ઓ પહેલા કદ મને મળ
નહોતી. 23 તેઓએ માત્ર મારા વષે આ સાંભ ું હ ું કે: “આ
માણસ આપણને ૂબ સતાવતો હતો. પર ુ હવે તે લોકોને તે
જ વ ાસ વષે વાત કહે છે કે જનેો એક વખત નાશ કરવાનો
તેણે પ્રયત્ન કરેલો.” 24 આ વ ાસીઓએ મારા કારણે દેવની
સ્ ુ ત કર .

2
અન્ય પ્રે રતો દ્વારા પાઉલનો અંગીકાર

1 14 વરસ પછ , હુ ફર થી યરુશાલેમ ગયો. હુ બાનાર્બાસ
સાથે ગયો, અને તતસને મેં જોડે લીધો. 2 હુ ગયો કારણ કે દેવે
મને બતા ું કે મારે જ ું જોઈએ. હુ તે લોકો પાસે ગયો જઓે
વ ાસીઓના અગ્રેસર હતા. ારે અમે એકલા હતા ત્યારે, મેં
આ લોકોને જે ુવાતાર્નો ઉપદેશ હુ બનયહૂદ ઓને આપતો હતો
તેના વષે ક ું. આ લોકો મારુ કાયર્ સમજે એવી માર ઈચ્છા
હતી, કે જથેી મારુ ૂતકાળ ું કાયર્ અને અત્યારે જે કાયર્ હુ કરુ
છુ તે નરથર્ક ન જાય.

3-4 તતસ માર સાથે હતો. તતસ ગ્રીક છે. પર ુ આ
નેતાઓએ તતસને પણ ુ ત માટે દબાણ ન ક ુર્. અમારે આ
સમસ્યાની ચચાર્ કરવાની જરૂર હતી, કારણ કે છુપી ર તે કેટલાએક
જૂઠા ભાઈઓ અમારા સ ૂહમાં ૂસી ગયા હતા. ખ્રસ્ત ઈ ુ
તરફથી અમાર જે સ્વતંત્રતા હતી તે વષે શોધી કાઢવા જા ૂસની
જમે તેઓ ૂસી ગયા હતા. 5 પર ુ તે જૂઠા ભાઈઓ જે માંગતા
હતા, તેવી કોઈ પણ બાબત અંગે અમે સહમત થયા ન હ!
તમારા માટે ુવાતાર્ ુ સત્ય સતત રહે તે ું અમે ઈચ્છતા હતા.

6 તે લોકો જે મહત્વના દેખાતા હતા, તેઓએ હુ જે ુવાતાર્નો
ઉપદેશ આપતો હતો તેને બદલ્યો નહોતો. (તેઓ “મહત્વના”
હતા કે ન હ તે મારે માટે કોઈ બાબત ન હતી. દેવ સમક્ષ સવર્
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સમાન છે.) 7 પર ુ આ આગેવાનોએ જો ું કે પતરની જમે દેવે
મને વ શ કાયર્ સોંપ્ ું છે. યહૂ દઓને ુવાતાર્ કહેવા ું કામ દેવે
પતરને આપ્ ું હ ુ.ં પર ુ બનયહૂ દઓને ુવાતાર્ કહેવા ું કામ
દેવે મને સોપ્ ું હ ું. 8 વે પતરને પ્રે રત તર કે કામ કરવાની શ ક્ત
આપી હતી. પર ુ જે લોકો યહૂદ નથી તેમના માટે હુ પ્રે રત
છુ, 9 યાકૂબ, પતર, અને યોહાનને આગેવાનો તર કે ગણવામાં
આ ા છે. તેઓએ જો ું કે દેવે મને આ વ શ કૃપા (દાન)
આપી છે. તેથી તેઓએ મારો અને બાનાર્બાસનો સ્વીકાર કય .
પતર, યાકૂબ, અને યોહાને ક ું કે, “પાઉલ અને બાનાર્બાસ, તમે
જે લોકો યહૂદ નથી તેઓની પાસે જાઓ તેની સાથે અમે સહમત
છ એ. અમે યહૂદ ઓ પાસે જઈ ુ.ં” 10 તેઓએ અમને માત્ર
એક કામ કરવા ું ક ું કે દ રદ્ર લોકોને મદદ કરવા ું યાદ રાખો
અને આ છે જે હુ ખરેખર કરવા ઈચ્છુ છુ.

પતર ખોટો હતો તે પાઉલ બતાવે છે
11 પતર અંત્યોખ આ ો. તેણે એ ું કાંઈક ક ુર્ જે યોગ્ય

નહો ું. હુ પતરની વરુદ્ધ ગયો કારણ કે તે ખોટો હતો. 12 તે
આમ બન્ ુ:ં ારે પતર સૌ પ્રથમ અંત્યોખ આ ો, ત્યારે તે
બનયહૂ દ લોકો સાથે જમ્યો અને બનયહૂ દઓ સાથે સંલ
થયો. પર ુ પછ કેટલાએક યહૂ દ માણસોને યાકૂબે મોકલ્યા.

ારે આ યહૂ દ લોકો આ ા ત્યારે, પતરે બનયહૂ દઓ સાથે
જમવા ું બંધ ક ુર્. પતર બનયહૂ દઓથી અલગ થઈ ગયો.
તે યહૂ દઓથી ગભરાતો હતો જઓે માનતા હતા કે બધા જ
બનયહૂ દઓની ુ ત કરવી જોઈએ. 13 તેથી પતર ઢોંગી હતો.
અને અન્ય યહૂ દ વ ાસીઓ પતર સાથે જોડાયા. તેઓ પણ
ઢોંગી હતા. બાનાર્બાસ પણ આ યહૂ દ વ ાસીઓ જે કરતા
હતા તેમના પ્રભાવ નીચે આવી તે પણ ઢોંગથી વતર્વા લાગ્યો.
14 મેં જો ું કે આ યહૂ દઓ ું કરતાં હતા. તેઓ ુવાતાર્ના
સત્યને અ ુસરતા નહોતા. તેથી બીજા બધા યહૂ દઓ હુ જે
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બો ું છુ તે સાંભળ શકે તે ર તે મેં પતર જોડે વાત કર . મેં
આ ક ું, “ પતર, ું યહૂ દ છે. પર ુ યહૂ દ જે ું જીવન જીવતો
નથી. ું બનયહૂ દ જે ું જીવન જીવે છે. તો હવે ું શા માટે
બનયહુ દઓને યહૂદ ઓ જે ું જીવન જીવવા માટે દબાણ કરે
છે?”

15 આપણે યહૂ દઓ બનયહૂ દઓ અને પાપીઓ તર કે નહોતા
જન્મ્યા. આપણે યહૂ દઓ તર કે જન્મ્યા હતા. 16 આપણે
જાણીએ છ એ કે નયમને અ ુસરવાથી ક્ત દેવને યોગ્ય નથી
બનતી. ના! ઈ ુ ખ્રસ્તમાં રહેલ ક્તનો વ ાસ ક્તને
દેવ સાથે ન્યાયી બનાવે છે. તેથી આપણે ઈ ુ ખ્રસ્તમાં આપણો
વ ાસ ૂ ો, કારણ કે આપણે દેવ માટે ન્યાયી બનવા માંગતા
હતા. અને આપણે દેવને યોગ્ય છ એ કારણ કે આપણે ઈ ુ
ખ્રસ્તમાં વ ાસ ુ ો અને ન હ કે આપણે નયમને અ ુસયાર્.
આ સત્ય છે કારણ કે નયમને અ ુસરવાથી કોઈ ક્ત દેવ ને
યોગ્ય ન બની શકે.

17 આપણે યહૂદ ઓ દેવને યોગ્ય થવા માટે ખ્રસ્ત પાસે આ ા.
તેથી એ સ્પ છે કે આપણે પણ પાપી હતા. ું એની અથર્ એ
કે ખ્રસ્તે આપણને પાપી બના ા? ના! 18 પર ુ જે મે છોડ
દ ું છે તે ું શક્ષણ ( નયમ ું) આપવાની જો ફર થી શરુઆત
કર શ તો તે મારા માટે ખોટુ થશે. 19 મેં નયમ માટે જીવવા ું
બંધ ક ુર્ છે. નયમે જ પોતે મને માર ના ો. હુ નયમ માટે
ૃત્ ુ પામ્યો અને તેથી જ હુ દેવ માટે જીવી શ ો. હુ ખ્રસ્ત

સાથે વધસ્તંભ પર ૃત્ ુ પામ્યો. 20 જથેી જે જીવન અત્યારે હુ
જી ું છુ તે હુ નથી. તે ખ્રસ્ત મારામાં જીવન જીવે છે. ભૌ તક
શર રથી હુ જી ું છુ. પર ુ દેવના દ કરા (ઈ ુ) પરના વ ાસ
થક હુ જી ું છુ. ઈ ુ એ છે કે જણેે મને પ્રેમ કય . તેણે મારા
ઉદ્ધાર માટે પોતાને અપર્ણ કય . 21 આ દેવની કૃપા છે, અને
મારા માટે તે ઘણી મહત્વની છે. શા માટે? કારણ કે જો નયમ
આપણને દેવને પાત્ર બનાવી શકતો હોત, તો ખ્રસ્તને મર ું ના
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પડત.

3
દેવનો આશીવાર્દ વ ાસથી ઉદ્દભવે છે

1 તમને ગલાતીઓના લોકોને ઈ ુ ખ્રસ્તના વધસ્તંભ પરના
ૃત્ ુ વષે સ્પ જણાવવામાં આ ું છે. પર ુ તમે ઘણા ૂખર્

હતા. તમે કોઈકનાથી છેતરાયા. 2 મને આ એક વાત કહો: તમે
પ વત્ર આત્મા કેવી ર તે પ્રાપ્ત કય ? ું નયમ ું પાલન કર ને તમે
આત્મા પામ્યા? ના! તમે આત્માને પામ્યા કારણ કે તમે ુવાતાર્ને
સાંભળ અને તેમા વ ાસ કય . 3 તમે આત્મા સાથેના તમારા
ખ્રસ્તમય જીવનની શરુઆત કર . હવે તમે તમાર શ ક્તથી તે ું
સાતત્ય જાળવવાનો પ્રયત્ન કરો છો? તે નર ૂખર્તા છે. 4 તમને
ઘણી બાબતોનો અ ુભવ થયો છે. ું તે બધો અ ુભવ નરથર્ક
થયો? હુ આશા રા ું છુ કે તે નરથર્ક નથી ગયો! 5 દેવે તમને
આત્મા ું દાન એટલે ક ુર્ કે તમે નયમને અ ુસયાર્ હતા? ના!
ું દેવે તમાર વચ્ચે ચમત્કારો એટલા માટે કયાર્ કે તમે નયમને

અ ુસયાર્ હતા? ના! દેવે તમને તેનો આત્મા આપ્યો છે અને
તમાર વચ્ચે ચમત્કારો કયાર્ છે કારણ કે તમે ુવાતાર્ સાભળ છે
અને તેમાં તમે વ ાસ કય .

6 પ વત્રશા ઈબ્રા હમ વષે આ જ કહે છે. “ઈબ્રા હમે દેવમાં
વ ાસ રા ો. અને દેવે ઈબ્રા હમના વ ાસનો સ્વીકાર કય .
આને કારણે ઈબ્રા હમ દેવને યોગ્ય બન્યો.”✡ 7 તેથી તમારે જાણ ું
જોઈએ કે ઈબ્રા હમના સાચા સંતાનો એ છે જઓેને વ ાસ છે.
8 પ વત્રશા એ જણા ું છે કે ભ વષ્યમાં ું થશે. આ લખાણે
જણા ું કે દેવ બનયહૂદ લોકોને તેઓના વ ાસ થક યોગ્યતા
પ્રદાન કરશે. આ ુવાતાર્ ઈબ્રા હમને પહેલા જણાવેલ હતી,
પ વત્રશા આમ કહે છે કે: “ઈબ્રા હમ, ૃથ્વીના બધા લોકોને
ધન્ય કરવા માટે દેવ તારો ઉપયોગ કરશે.”✡ 9 ઈબ્રા હમે આ
માન્ ુ.ં ઈબ્રા હમ વ ાસ કરતો હતો તેથી તે આશીવાર્દ પામ્યો.
અને એ જ ર તે આજે પણ જે ઈબ્રા હમની માફક વ ાસીઓ
✡ 3:6: ઉલ્લેખઃ ઉ . 15:6 ✡ 3:8: ઉલ્લેખઃ ઉ . 12:7
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છે તેઓ પણ આશીવાર્દ પામે છે. બધા જ લોકો ઈબ્રા હમની
માફક જમેને વ ાસ છે તેમને ઈબ્રા હમની જમે આશીવાર્દ મળે
છે.

10 પર ુ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા જે લોકો નયમોનો આધાર લે
છે તેઓ શા પત છે. શા માટે? કારણ કે પ વત્ર શા ો કહે છે
કે, “જે દરેક વસ્ ુ નયમશા માં લખેલ છે, તે બધી જ વસ્ ુઓ

ક્તએ કરવી જોઈએ. જો તે કાયમ આજ્ઞા ું પાલન ન હ કરે
તો તે શા પત થશે.”✡ 11 તેથી એ સ્પ છે કે નયમ દ્વારા કોઈ
પણ ક્ત દેવને યોગ્ય બની શકે ન હ. પ વત્ર શા કહે છે કે,
“જે ક્ત વ ાસથી દેવને યોગ્ય છે તે વ ાસથી જીવશ.ે”✡

12 નયમ વ ાસનો ઉપયોગ નથી કરતો; તે જુદો માગર્ અપનાવે
છે. નયમ કહે છે, “જે ક્ત આ વસ્ ુઓ ( નયમ) ને અ ુસર ને
જીવવાની ઈચ્છા રાખે છે, જે નયમ કહે છે તે તેણે કર ું જ
જોઈએ.”* 13 નયમે આપણને અ ભશા પત કયાર્ છે. પર ુ
ખ્રસ્તે આપણને તે શાપમાંથી ુક્ત કયાર્. તેણે આપણા ાન
બદલી ના ા. ખ્રસ્ત પોતે શા પત થયો. પ વત્રશા માં લ ું
છે કે, “ ારે ક્ત ું શર ર ૃક્ષ ઉપર ૂકવામાં આવે (લટકે),
ત્યારે તે શા પત છે.”† 14 ખ્રસ્તે આ ક ુર્ જથેી દેવનો આશીવાર્દ
બધા જ લોકોને પ્રદાન થાય, દેવે આ આશીવાર્દ ું ઈબ્રા હમને
વચન આપ્ ું હ ુ.ં ઈ ુ ખ્રસ્ત તરફથી આશીવાર્દ આવે છે. ઈ ુ
ૃત્ ુ પામ્યો જથેી આપણને પ વત્ર આત્મા જે ું દેવે વચન આપ્ ું

હ ું તે આપણને પ્રાપ્ત થાય. વ ાસથી આપણને આ વચન
પ્રાપ્ત થ ું છે.

નયમ અને વચન

✡ 3:10: ઉલ્લેખઃ ુન. 27:26 ✡ 3:11: ઉલ્લેખઃ હબા. 2:4 * 3:12:
“જે ક્ત � જોઈએ” લ.ે 18:5 † 3:13: “ ારે � શા પત છે” ુન.
21:22-23 કહે છે કે ારે ક્ત ખરાબ કાયર્ કરવાથી માય જતો ત્યારે તે શ્રા પત
છે તે ું દશાર્વવા તે ું શર ર ઝાડ પર ટગાયે ું રહે ું પાઉલના મતે ઈ ુનો વધસ્તંભ પણ
તેના જવેો છે.
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15 ભાઈઓ અને બહનો, મને એક ઉદાહરણ આપવા દો: એક
ક્ત બીજી ક્ત સાથે માન્ય કરાર કરે તે વષે વચારો. એક

વાર ને માન્ય કરાર કાયદેસરનો બને પછ , કોઈ પણ ક્ત ને
માન્ય કરારને અટકાવી નથી શકતી. અથવા તેમાં કશો ઉમેરો
કર શક્તી નથી. 16 દેવે ઈબ્રા હમ અને તેના વંશજને વચનો
આપ્યા. દેવે ન હો ું ક ું કે, “તારા સંતાનોને.” (એનો અથર્ ઘણા
લોકો થઈ શકે પર ુ દેવે ક ું કે, “તારા સંતાનને.” આનો અથર્
માત્ર એક જ ક્ત; અને તે ક્ત ખ્રસ્ત છે.) 17 હુ આમ
કહેવા માં ુ છુ; દેવે જે કરાર ઈબ્રા હમને આપ્યો, તે નયમના
આગમનના ઘણા પહેલા અ ધકૃત બનાવાયો હતો. 430 વરસ
પછ નયમ ઉદભ ો. તેથી નયમ કરારને છ નવી શકે ન હ,
અને દેવ ઈબ્રા હમને આપેલા વચનને બદલી શકે ન હ.

18 દેવે જે વચનો આપ્યાં હતાં તે નયમને અ ુસરવાથી આપણે
મેળવી શક ુ?ં ના! જો આપણે તે વારસો નયમને અ ુસરવાથી
મેળવી શક ુ,ં તો પછ તે દેવના વચન ું પ રણામ નથી. પર ુ
પોતાના વચનથી દેવે ુક્ત ર તે ઈબ્રા હમને આશીવાર્ દત કય .

19 તો નયમ શા માટે હતો? લોકો જે ખરાબ કૃત્યો છે તે
બતાવવા નયમ આપવામાં આ ો હતો, ાં ુધી ઈબ્રા હમના
વ શ વંશજ આ ો ત્યાં ુધી નયમ ચા ુ ર ો. દેવ ું આ
વચન આ વંશજ ( ખ્રસ્ત) માટે ું હ ુ.ં દૂતો થક નયમ ું પ્રદાન
થ ું હ ુ.ં દૂતોએ લોકોને નયમ આપવા ૂસાનો મધ્ય ‡ તર કે
ઉપયોગ કય હતો. 20 પર ુ ારે એક જ પક્ષ છે, અને દેવ
પણ એક જ છે ત્યારે મધ્ય ની જરૂર પડતી નથી.

ૂસાના નયમને હે ુ
21 ું આનો અથર્ એવો થાય કે નયમ દેવનાં વચનોથી વરુદ્ધ

છે? ના! જો એવો નયમ હોત કે જે લોકોને જીવન બક્ષી
શકે, તો નયમને અ ુસરવાથી આપણે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કર શક એ.
22 પર ુ આ સા ું નથી કારણ કે નયમશા કહે છે કે, બધા
‡ 3:19: મધ્ય એક ક્ત બીજી ક્તને બોલવા મદદ કરે છે અથવા બીજી

ક્તને કઈક આપે છે.
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જ લોકો પાપના બંધનથી બધાયેલા છે. પ વત્રશા આમ શા
માટે કહે છે? તેથી કે જથેી વ ાસ થક લોકોને વચન ું પ્રદાન
થઈ શકે. જે લોકોને ખ્રસ્ત ઈ ુમાં વ ાસ છે તેઓને વચન
આપવામાં આ ું છે.

23 આ વ ાસ આ ો તે પહેલા, આપણે બધા નયમના કેદ
હતા. ા ુધી દેવે આપણને વ ાસનો આવી રહેલો માગર્
ના બતા ો, ત્યાં ુધી આપણે બધા ુક્ત ન હતા. 24 તેથી

ાં ુધી ખ્રસ્ત ના આ ો, નયમ આપણો બાળ શક્ષક હતો.
ખ્રસ્તના આ ા પછ , વ ાસ દ્વારા આપણે દેવ સાથે ન્યાયી
બની શકયા. 25 હવે વ ાસનો માગર્ આ ો છે. તેથી હવે
આપણે નમયની નીચે જીવતા નથી.

26-27 તમે બધા ખ્રસ્તમાં બા પ્તસ્મા પામ્યા છો. તેથી તમે
બધાએ ખ્રસ્ત સાથે વ ો પ રધાન કયાર્ છે આ બતાવે છે કે
ખ્રસ્ત ઈ ુમાં વ ાસ દ્વારા તમે બધાં દેવના બાળકો છો. 28 હવે
યહૂદ અને બનયહૂ દ વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. ુલામ અને
ુક્ત ક્ત વચ્ચે કોઈ નફાવત નથી. ુરુષ અને ી વચ્ચે

કોઈ તફાવત નથી. ખ્રસ્ત ઈ ુમાં બધાં એક સમાન છો. 29 તમે
ખ્રસ્તનાં છો તેથી ઈબ્રા હમનાં સંતાન છો. દેવે ઈબ્રા હમને આપેલા
વચન થક તમે બધા દેવના આશીવાર્દ પ્રાપ્ત કરો છો.

4
1 મારે તમને આ કહે ું છે: ાં ુધી વારસદાર બાળક છે,

ત્યાં ુધી તેનામાં અને ુલામમાં કોઈ ફેર નથી. એનો કશો જ
અથર્ નથી કે વારસદાર બધી જ વસ્ ુનો મા લક છે. શા માટે!
2 કારણ કે ાં ુધી તે બાળક છે, તેણે જે લોકોને તેની સંભાળ
રાખવા પસંદ કયાર્ છે તેમની આજ્ઞા ું પાલન કર ું જ પડે છે. પર ુ
બાળક ારે તેના પતાએ ન કરેલી ઉમરનો થાય છે ત્યારે તે
ુક્ત બને છે. 3 આપણે માટે પણ આ ું જ છે. આપણે એક

સમયે બાળકો જવેા હતા� આપણે આ દુ નયાના બનઉપયોગી
કાયદાઓના ુલામ હતા. 4 પર ુ ારે યોગ્ય સમય આ ો,
દેવે તેના દ કરાનો મોકલ્યો. દેવના દ કરાને જન્મ એક ી થક
થયો. દેવનો દ કરો નયમની આ ધનતા પ્રમાણે જી ો. 5 દેવે
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આમ ક ુર્ કે જથેી જે લોકો નયમને આ ધન હતા તેમની સ્વતંત્રતા
ખર દ શકે. દેવનો હે ુ આપણને તેના સંતાન બનાવવાનો હતો.

6 તમે દેવના સંતાન છો. તેથી દેવે આપણા હૃદયમાં પોતાના
ુત્રનો આત્મા મોકલ્યો છે, જે “અબ્બા, બાપ” એમ કહ ને હાક

મારે છે. 7 તેથી તમે હવે પહેલાની જમે ુલામ નથી. તમે દેવ ું
બાળક છો તેથી તેણે જે વચન આપ્ ું છે તે તમને આપશ.ે

ગલાતીઆના ખ્રસ્તીઓ પ્રત્યે પાઉલનો પ્રેમ
8 ૂતકાળમાં તમે દેવને જાણતા ન હતા. તમે જે સાચા દેવો

નથી તેના ુલામ હતા. 9 પર ુ હવે તમે સાચા દેવને જાણો
છો. ખરેખર, તે એ દેવ જે તમને જાણે છે. તો તમે શા
માટે તે નબર્ળ અને બનઉપયોગી ઉપદેશના નયમો કે જે ું તમે
ૂતકાળમાં પાલન કરતાં હતા તેના તરફ ફર થી ઇચ્છા રાખીને

તેઓની ભણી બીજી વાર શા માટે ફરો છો? તમે ફર થી ું
તે વસ્ ુના ુલામ થવા ઈચ્છો છો? 10 હજુ પણ તમે વ શ
દવસો, મ હનાઓ, ઋ ુઓ અને વરસો વષેના નયમના શક્ષણને
અ ુસરો છો. 11 મને તમારા માટે ભય લાગે છે. મને ભય લાગે
છે કે તમારા માટે મેં કરે ું કાયર્ નરથર્ક ગ ુર્ છે.

12 ભાઈઓ અને બહેનો, હુ તમારા જવેો જ હતો; તેથી તમે
મારા જવેા મહેરબાની કર ને બનો. પહેલા તમે માર સાથે ઘણા
સારા હતા. 13 તમે યાદ કરો સો પ્રથમ હુ તમાર પાસે કેમ
આ ો હતો. કારણ કે હુ માંદો હતો. તે સમયે મેં તમને ુવાતાર્
પ્રગટ કર . 14 માર માંદગી તમારા ઉપર બોજારૂપ બની હતી.
પર ુ તમે મને ધ ાય નહોતો. તમે મારાથી દૂર નાસી ગયા
નહોતા. તમે મને દેવના દૂતની જમે આવકાય હતો. જાણે કે હૂ
પોતે જ દેવનો દૂત હોઉ તે ર તે તમે મને અપના ો હતો. અને
હુ પોતે જ ઈ ુ ખ્રસ્ત હોઉં તેમ તમે મને સ્વીકાય ! 15 તે સમયે
તમે પણા આનંદ ત હતા. હવે તે ઉલ્લાસ ાં ગયો? મને યાદ
છે કે તમે માર મદદ માટે શ કઈ પણ કરવા ઈચ્છતા હતા.
જો તે શ હોત તો તમે તમારા ચ ુઓ ખેંચી કાઢ ને મને આપી
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દ ધા હોત. 16 હવે ારે હુ તમને સત્ય કહુ છુ ત્યારે ું હુ
તમારો દશુ્મન છુ?

17 તમને સમજાવવા તે લોકો ઘણો પ રશ્રમ કરે છે. પણ એ
તમારા પોતાના ભલા માટે નથી. અમાર વરુદ્ધ જવા તે લોકો
તમને સમજાવે છે. તેઓ માત્ર તેમને જ અને બીજા કોઈને ન હ
અ ુસરો તે ું ઈચ્છે છે. 18 લોકો તમારામાં રસ દાખવે તે સારુ
છે, જો તેમનો હે ુ ુદ્ધ હોય તો. આ હમેશા સા ું છે. આ હુ
તમાર સાથ હોઉં કે તમારાથી દૂર હોઉં, સા ું છે. 19 મારા નાનાં
બાળકો, ફર થી મને તમારા માટે પીડા થાય છે જે ર તે માતાને
બાળકને જન્મ આપતી વખતે થાય તે ર તે. મને આવી લાગણી
થશે ાં ુધી તમે ખ્રસ્ત જવેાં ન હ બનો. 20 માર ઈચ્છા છે
કે અત્યારે હુ તમાર સાથે હોઉં તે યોગ્ય છે. તો કદાચ હુ તમાર
સાથે હોઉ, અને માર બોલવાની ઢબ બદલી શકુ. અત્યારે મને
ખબર નથી મારે તમારુ ું કર ુ.ં

હાગાર અને સારા ું દૃ ાંત
21 તમારામાંના ઘણા હજુ પણ ૂસાના નયમ નીચે રહેવા

માંગે છે. મને કહો, તમને ખબર છે કે નયમ ું કહે છે?
22 પ વત્રશા કહે છે કે ઈબ્રા હમને બે ુત્રો હતા. એક ુત્રની
મા ુલામ ી હતી. બીજા ુત્રની મા ુક્ત ી હતી. 23 ુલામ

ીથી ઈબ્રા હમનો ુત્ર માનવ જન્મે તેવી કુદરતી ર તે જન્મેલો
હતો. પર ુ ુક્ત ીથી જન્મેલો ુત્ર દેવે ઈબ્રા હમને વચન
આપે ું તેના થક જન્મેલો.

24 આ સાચી વાતાર્ આપણે માટે એક ચત્ર ઊ ું કરે છે. બે
ી, દેવ અને માણસ વચ્ચેના બે કરાર જવેી છે. એક કરાર

જે દેવે સનાઈ પવર્ત* પર સજયો. જે લોકો આ કરાર નીચે
છે તેઓ ુલામ જવેા છે. મા કે જે ું નામ હાગાર હ ું તે આ
કરાર જવેી છે. 25 તેથી હાગાર તે અરબસ્તાનમાંના સનાઈ પવર્ત
જવેી છે. તે યહૂ દઓની દનુ્યવી નગર યરૂશાલેમ ું ચત્ર છે.
* 4:24: સનાઈ પવર્ત અરબસ્તાનમાંનો પવર્ત ાં દેવે તેના નયમો ૂસાને આપ્યા.ં
( ન. 19 અને 20)
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આ નગર ુલામ છે અને તેના બધા લોકો નયમના ુલામ છે.
26 પર ુ સ્વગ ય યરૂશાલેમ જે ઉપર છે તે ુક્ત ી જે ું છે.
આ આપણી માતા છે. 27 પ વત્ર શા માં લ ું છે:

“ ી કે જે બાળકોને જન્મ નથી આપી શક્તી, તે ું આનંદ કર.
તેં કદ જન્મ આપ્યો નથી.

આનંદથી પોકાર અને હષર્નાદ કર!
પ્ર ુ તની પીડાનો તેં કદ અ ુભવ કય નથી.

ી જે એકલી ુકાયેલી છે તેને વ ુ બાળકો
હશે જે ીને પ ત છે તેના કરતાં પણ વધારે.” યશાયા
54:1

28-29 ઈબ્રા હમનો એક ુત્ર કુદરતી ર તે જન્મ્યો હતો.
ઈબ્રા હમનો બીજો ુત્ર (ઈસહાક) આત્માની શ ક્તથી જન્મ્યો
હતો. તે જન્મ્યો હતો દેવના વચનને કારણ.ે મારા ભાઈઓ અને
બહેનો, તમે પણ તે વખતે જમે ઈસહાક હતો તેમ વચન થક
જન્મેલા બાળકો છો. જે કુદરતી ર તે જન્મેલો તે ુત્રએ બીજા
ુત્ર સાથે દુ વહાર કય . આજે પણ તે ું જ છે. 30 પર ું

પ વત્રશા ું કહે છે? “ ુલામ ી અને તેના ુત્રને કાઢ ૂક!
ુક્ત ીનો ુત્ર તેના પતા પાસે છે તે બ ું જ મેળવશ.ે પર ુ
ુલામ ીના ુત્રને ક ું જ મળશે ન હ.”✡ 31 તો મારા ભાઈઓ

અને બહેનો, આપણે ુલામ ીના સંતાન નથી. આપણે ુક્ત
ીના સંતાન છ એ.

5
તમાર સ્વતંત્રતા જાળવી રાખો

1 સ્વતંત્રતામાં જીવવા ખ્રસ્તે આપણને ુક્ત બના ા. તેથી
દઢ રહો, બદલાશો ન હ અને નયમની ુલામી તરફ પાછા ન
વળશો. 2 સાંભળો! હુ પાઉલ છુ. હુ તમને કહુ છુ કે ુ ત
કરાવીને તમે નયમ તરફ પાછા ફરશો, તો પણ તમને ખ્રસ્ત ું

✡ 4:30: ઉલ્લેખઃ ઉ . 21:10



ગલાતીઓ 5:3 xiii ગલાતીઓ 5:14

કોઈ મહત્વ નથી. 3 ફર થી હુ દરેક માણસને ચેત ું છુ: જો તમે
ુ તને આવકાર , તો તમારે બધા જ નયમો અ ુસરવા જોઈએ.

4 નયમશા થક જો તમે દેવ સાથે ન્યાયી થવાનો પ્રયત્ન કરશો,
તો ખ્રસ્ત સાથેના તમારા જીવનનો અંત આવશે તમે દેવની કૃપાથી
વ ુખ થયા છો. 5 પર ું અમે આશા રાખીએ છ એ. દેવની સાથે
ન્યાયી બની ું. અને અમે આ માટે આત્મા દ્વારા આશાની રાહ
જોઈએ છે. 6 ારે ક્ત ઈ ુ ખ્રસ્તમય બને છે, ત્યારે તેની
ુ ત થઈ છે કે ન હ તે મહત્વ ું નથી. મહત્વનો તે વ ાસ છે,

એ પ્રકારનો વ ાસ કે જે તેની જાતે પ્રેમ દ્વારા ક્ત થાય છે.
7 તમે સાર ર તે દોડ ર ા હતા. તમે સત્યથી આજ્ઞાં કત

હતા. તમને કોણે હવે વ ુ લાંબા સમય માટે સત્યનો માગર્ ન હ
અ ુસરવા સમજા ા? 8 એ એક (દેવ) જણેે તમને પસંદ કયાર્
છે તેના તરફથી તો તે સમજાવટ નથી જ આવી. 9 સાવધ
રહેજો! “માત્ર થોડુ ખમીર આખા લોદાને લાવે છે.” 10 મને
પ્ર ુમાં વ ાસ છે કે તમે તે જુદા વચારોમાં માનશો ન હ. તે
વચારોથી કેટલાક લોકો તમને ુંઝવણમાં ૂકે છે. તે ક્ત જે
કોઈ હશે તેને શક્ષા થશે.

11 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, લોકોએ ુ ત કરાવવી જ
જોઈએ તેવો ઉપદેશ હુ આપતો નથી. જો હુ ુ તનો ઉપદેશ
આપતો હોઉં તો મને શા માટે સતાવાય છે? જો હજુ પણ હુ
એવો ઉપદેશ આપતો હોઉં કે લોકોએ ુ ત કરાવવી જ જોઈએ,
તો વધસ્તંભ માટેના મારા ઉપદેશ માટે કોઈ સમસ્યા નથી. 12 હુ
ઈચ્છુ છુ કે જે લોકો તમાર કનડગત કરે છે તેઓ ુ તની સાથે
ખમીરનો પણ સમાવેશ કરશ.ે

13 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, દેવ તમને ુક્ત થવા બોલાવે છે.
પર ુ તમાર સ્વતંત્રતાના બહાના હેઠળ એવી વસ્ ુ ના કરશો જે
તમારા પાપી સ્વભાવને પ્ર લ્લત કરે. પર ુ પ્રેમથી એકબીજાની
સેવા કરો. 14 સમગ્ર નયમ આ એક જ આજ્ઞામાં સમાવેશ
થયો છે: “ ું જમે પોતા પર પ્રેમ રાખે છે તેમ તારા પડોશી પર
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પ્રેમ રાખ.”✡ 15 તમે એક બીજાને ુકસાન પહોંચાડવા ું અને
એકબીજાને તોડ પાડવા ું ચા ુ રાખો છો; સાવધ રહો! તમે
એકબીજાનો સં ૂણર્ નાશ કરશો.

આત્મા અને માનવી સ્વભાવ
16 તો હુ તમને કહુ છુ: આત્માને અ ુસર ને જીવો. તો તમારો

પાપી દેહ ઈચ્છે છે તેવા પાપી કામો તમે ન હ કરો. 17 આપણો
દેહ આત્માની વરુદ્ધ ઈચ્છા કરે છે. અને આત્મા જે આપણા
પાપી દેહની વરુદ્ધ છે તે ઈચ્છે છે. આ બે ભ વસ્ ુઓ
એકબીજાની વરુદ્ધ છે. તેથી તમે જે ખરેખર ઈચ્છો છો, તે
વસ્ ુ તમે કરતા નથી� 18 પર ુ જો તમે આત્માથી દોરાશો, તો
તમે નયમને આ ધન નથી.

19 આપણા દેહનાં કામ તો ુલ્લા છે એટલ:ે ભચાર,
અપ વત્રતા, વ ાસઘાત, 20 જુઠા દેવની ૂજા, મેલી વદ્યા,
વૈરભાવ, ુશ્કેલીઓ ઊભી કરવી, ઈષાર્, અ તક્રોધ, સ્વાથર્પણુ,ં
લોકોને એકબીજાની વરુદ્ધ ઉશ્કેરવા, પક્ષાપક્ષી, 21 અદેખાઈ,
છાકટાઈ, વલાસ અને આ પ્રકારના એવા કામ, જમે મે તમને
પહેલા જે ર તે ચેત ા હતા, તેમ અત્યારે ચેત ું છુ. જે
લોકો આવા કામો કરે છે, તેઓ ું દેવના રા માં ાન નથી.
22 પર ુ પ વત્ર આત્મા ું ફળ પ્રેમ, આનંદ, શાં ત, સહનશીલતા,
માયા ુપણુ,ં ભલાઈ, વ ા ુપણું, 23 નમ્રતા, તથા સંયમ છે
એવાંની વરુદ્ધ કોઈ નયમ નથી જે કહ શકે કે આ વસ્ ુઓ
ખોટ છે. 24 જે લોકો ખ્રસ્તના છે તેઓએ દેહને તેના વષયો તથા
ઈચ્છાઓ ુદ્ધાં બધસ્તંભે જડ્યો છે. તેઓએ તેઓની જૂની સ્વાથ
લાગણીઓનો ત્યાગ કય છે અને દુ કામો જે તેઓ કરવા ઈચ્છતા
હતા તેનો પણ ત્યાગ કય છે. 25 આપણને આપણું નવજીવન
આત્માથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી આપણે આત્માને અ ુસરવો
જોઈએ. 26 આપણે ઘમંડ થઈને એકબીજાને ખીજવવા જોઈએ
ન હ. આપણે એકબીજા માટે ુશ્કેલી ઊભી ન કરવી જોઈએ.
અને આપણે એકબીજાની ઈષાર્ ન કરવી જોઈએ.
✡ 5:14: ઉલ્લેખઃ લ.ે 19:18
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6
એકબીજાને મદદરૂપ બનો

1 ભાઈઓ અને બહેનો, તમારા સ ૂહમાંની કોઈ એક ક્ત
કઈક અપરાધ કરે તો તમે લોકો આધ્યા ત્મક હોવાને નાતે જે

ક્ત અપરાધ કરે છે તેની પાસે જાઓ. તેને ફર થી સ
બનાવવામાં મદદરૂપ બન ું જોઈએ. તમારે આ વનમ્રતાથી કર ું
જોઈએ. પર ુ સાવધ રહેજો! તમે પોતે પણ પાપ કરવા
પર ક્ષણમાં પડો. 2 તમાર ુશ્કેલીઓમાં એકબીજાને મદદરૂપ
થાઓ. ારે તમે આમ કરો ત્યારે વાસ્તવમાં ખ્રસ્તના નયમને
અ ુસરો છો. 3 ારે એક ક્ત વચારે કે તે પોતે મહ મ છે
પર ુ તે ખરેખર ન હોય, ત્યારે તે ક્ત પોતાને જ ૂખર્ બનાવે
છે. 4 કોઈ પણ ક્તએ પોતાની જાતને બીજા લોકો સાથે
સરખામણી ના કરવી જોઈએ. દરેક ક્તએ પોતાના કૃત્યની
પોતે તપાસ કરવી જોઈએ. ત્યાર પછ જ પોતે જે કઈ ક ુર્ છે
તે વષે તે ગવર્ લઈ શકે. 5 દરેક ક્તએ પોતાની જવાજદાર નો
સ્વીકાર કરવો જોઈએ.

જીવન ખેતરમાં કરેલી રોપણી જે ું છે
6 જે ક્ત દેવનો ઉપદેશ શીખી રહ છે તેણે પોતાની પાસે

જે કઈ સારા વાનાં છે તેમાંથી તેના શીખબનારને હસ્સો આપવો
જોઈએ.

7 ૂલો મા; દેવની મશ્કર કરાય ન હ. ક્ત જે વાવે છે
તે જ તે લણે છે. 8 જો કોઈ ક્ત પોતાની પાપી જાતને
સંતોષવાના હે ુથી રોપણી કરશે, તો તેની તે પાપમય જાત તે ું
ૃત્ ુ લાવશે. પર ુ આત્માને પ્રસ કરવા જો કોઈ ક્ત

રોપણી કરશે, તો તે ક્ત આત્માથી અનંતજીવન પ્રાપ્ત કરશે.
9 સત્કમર્ કરતાં આપણે થાક ું ન હ. યોગ્ય સમયે આપણાને
અનંતજીવન દ્વારા ુરષ્કૃત કરવામાં આવશ.ે કારણ કે કાયર ન
થઈએ, તો યોગ્ય સમયે લણી ુ.ં આપણે સતત પ્રયત્નશીલ રહે ું
જોઈએ. 10 ારે અન્યના લાભાથ કાંઈક કરવાની આપણને તક
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હોય, ત્યારે તેમ કર ું જોઈએ. પર ુ વ ાસીઓના પ રવાર માટે
આપણે વધારે ખાસ ધ્યાન આપ ું જોઈએ.

પાઉલના પત્રની ૂણર્હૂ ત
11 હુ પોતે આ લખી ર ો છુ. મેં જે ઘણા મોટા શ ોનો

ઉપયોગ કય છે તેના પ્રત્યે ધ્યાન આપો. 12 કેટલાએક લોકો
તમને ુ ત માટે દબાણ કરે છે. તેઓ આમ કરે છે કે જથેી
અન્ય લોકો તેઓને અપનાવે તે માણસોને ભય છે કે જો તેઓ
માત્ર ખ્રસ્તના વધસ્તંભને જ અ ુસરશે તો તેઓ ઉપર જૂલમ
ુજારવામાં આવશે. 13 પર ુ ખરેખર તો જઓેની ુ ત કરાવે

છે તે પોતે જાતે જ નયમને અ ુસરતા નથી. પર ુ તમે ુ ત
કરાવો તેવો આગ્રહ તેઓ રાખે છે. જથેી પછ તેઓ તમને જે
કરવાની ફરજ તેઓ પાડ શ ા તે વષે તેઓ બડાઈ માર શકે.

14 હુ આશા રા ું છુ કે આવી બાબત માટે હુ પોતે કદ
બડાઈખોર ના બ ું. આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનો વધસ્તંભ તે એક
જ મારે માટે અ ભમાન ું કારણ છે. ઈ ુના વધસ્તંભ ઉપરના
ૃત્ ુના પ રણામે મારે માટે આ દુ નયા મર ૂક છે; અને દુ નયા

માટે હુ મર ૂ ો છુ. 15 એક ક્તએ ુ ત કરાવી છે કે
નથી કરાવી તે બલકુલ મહત્વ ું નથી. દેવે સજયા છે તેવા ૂતન
લોકો થ ું તે મહત્વ ું છે. 16 જઓે આ નયમ ું પાલન કરે છે.
તે સવર્ને શાં ત અને કૃપા હો. અને દેવના સવર્ લોકોને પણ.

17 તેથી હવે વ ુ તસ્દ ન પહોંચાડશો. મારા શર ર ઉપર ઘણા
ઘાનાં ચહનો છે. અને આ ધાના ચહનો બતાવે છે કે હુ ઈ ુ
ખ્રસ્તનો છુ.
18 મારા ભાઈઓ અને બહેનો, હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે આપણા

પ્ર ુ ખ્રસ્તની કૃપા તમારા આત્માની સાથે હો. આમીન.
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Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited.
For additional rights and permission for usage, such as the use of
WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above,
please contact World Bible Translation Center in writing or by email
at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box
820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/guj
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