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Zakeo

Gizon au bide zala, Jesusek irakatsi on bat emon
nai izan eutsan gizadiari. Benetan gizona, bakarrean ta
gizarte barruan, ikusten eban. Ta gizakiak gaizkatzera
etorri zan Jesusek, gure bizitzari, barru barruan, ikutu
eutson, ta egiz, ondo, astindu eban gizonaren erantzu-
pena ta gizarte-auziaren gora-bera Zakeo publikanuaren
joka-bidean.

Gizarte auzia dala-ta, munduan zear zer esan aun-
diak dagoz. Batzuk norberaren poltzeari, bakarrik, begi-
ratzen dautse. Pillatze ortako larregitan, munduan zear,
uger, ainbat jende dabil. Berez, jatorriz ondasuntsuak
izan direnak, ta len beartsuak izan arren, gero aberastu
zirenak be, pillatu ta pillatu dabiltzanak munduak eza-
gutzen ditu. Onen buru-biotzak ez dautse errukirik artzen
beartsuen egoera larriari.

Ba-da beste aldra eder bat be, langilleria, eurrez,
miñean erabilten dabena, baiña aren izenean aginpide
ugelak artu ta, bapo bapo, bizi direnak. Lurra zabala
da, ta orretarikoak ugariak dira mundu zabalean zear.

Auzi ori dala-ta, gizadian gora-bera asko ikusi izan
da... ikusi eziñak, burrukak, ilteak eta abar. Asko ta
asko Hengells, Marx, Lenin ta... gidaritzat artura dabil-
tzaz langilleriaren alde oiuka. Gizon onek ez eben emon
curen bizia beargiñaren alde kurutzean... Baiña pobrea-
ren alde, zintzotasunez, egiten dan guztia, gauza txalo-
garria da.

Kristau taldeak, bere izenak agertzen daben lez,
aserrekeriak ta ilteak, alde batera itzirik, zuzentasun
bidez nai dau langille arazoa, aurrera, atera ta mundu-
ko beartsuen negarrak gizartetik betirako kentzea. Orta-
rako izan ere, maisu ona dauka, errukitsua ta esan
eban guztia kurutzean illez, maitasunezko odolaz baiez-
tu ebana.

Jesus, bein baten, Jerikora eldu ta kaleak zear joian
jende talde aundiak inguratuta. An, ba-zan gizon bat,
oso aberatsa ta Jesus ezagutzea nai ebana. Baiña diru-
tzaz aundia ba-zan be, gorputzez txikia zan ezkeroz,
india piku baten gaiñera igon eban. Benetan esan gein-
ke gizon onen Jesus ezagutzeko gogoa egizkoa zala.

Pare artara eldu zanean, zugatzera begiratu ta Jesu-
sek onan itz egin eutson: "Zakeo, jatxi zaite, gaur, zure

etxean nik ostatua izatea, gauza egokia da". Jatxi da ta
pozik doa Jesusen jarrai.

Lendakariak Laterri batetik bestera doazenean euren
arazoetara, alkar ikuste negurtua izan da esan oi dabe
batzuetan; beste batzuetan ostera, alkar-izketa bioztsu
ta zabala izan dala poz guztiagaz agertzen dabe. Zakeo
zugatzetik jatxi ta beregana eldu zanean, Jesusek, pozik,
artu eban. Alkarrizketa atsegiñezkoa izan zan bientzat.

Au ikusirik, an inguruan egoan jende guztia mar-
mar asi zan esanez: bizitza txarreko gizon baten etxera
joan da. Jesusen urratzak, beti, olantxe ondo orraztuak
izan ziran, ta jazoera ontan ere, olan, izan bear eban,
Jesusen gizonaganako ta beartsuenganako zuzentasuna
borondate oneko gizonentzat ondo, tajututa geratu zedin.

Gero, Zakeok Jesusegana begiraturik dirautso: Gaur-
tik aurrera neure ondasunen erdia beartsuei emongo
deutset, ta iñoiz, iñori ezer ostu ba-deutsat, osturiko
bateko lau geiago biurtuko deutsat. Au entzunik, Jesu-
sek erantzun eutson: "Gaur, egiz, etxe onen salbamena
izan da".

Zakerori zer jazo jako, Jesus ikusteko izan eban
egarriaren inguruan?

Jesusek gizon aregaz zergaitik jokatu eban era aretan?

Zakeok ondasun aundiak eukazan ta gosea kentze-
ko, gaurtik aurrera, ordutik aurrera, ondasun erdiak
beartsuei emongo eutsezela Jesusi esan eutson ta ezer
ostu ba-eban, osturiko lau tanto geiago biurtuko eutso-
zala. Jesusek Zakeroren jokabidea ontzat artu ta salba-
menagaz bedeinkatu eban.

Emen daukagu gizarte-auziaren arlo bat, ondasunak
zertan erabili bear diran agertzen dabena. Lurrean dago-
zen aberastasunak ez dira norbere-altxor legez pillatu
ta gordeta eukiteko. Jesusek, pozik, bedeinkatu eban
Zakeoren jokabidea esanik: gaur salbau zara.

Ta an, marmar, ibili zan jende guztiari be, Jesusek,
ondo, agertu eutsan, Zakeoren etxera zertan joan zan.
Egite onen bidez, Jesusek gauz bi agertzen deuskuz:
lurreko ondasunak, ondo, erabiliagaz, betiko salbamena
lortzen dala.
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