
ખી નામનો એક ુ ય જકાતદાર 

ફાધર વગ સ પોલ, એસ. . 
  
ચાર શભુસદેંશકારોમા ંફક્ત લકૂ જ જાખ્ખી નામના મખુ્ત જકાતદારની રમણીય વાત આપણન ેકહ ે છે. જાખ્ખી 
એક ધિનક જકાતદાર હતો. કારણ, યરીખોમા ં જકાતદારો માટે સારો ધધંો મળતો હતો. જાખ્ખી તો યરીખો 
િજ લાનો મખુ્ય જકાતદાર હતો. 

પલેે ટાઈનના બધા યહદૂીઓ મ જાખ્ખીએ પણ ઈસ ુનામનો એક અસામા ય ગરુુજી િવશ ેઘણુબંધુ ંસાભં ય ુહત ુ.ં 
એક િદવસ જાખ્ખીન ેસમાચાર મ યા કે એ અજોડ ગરુુજી એમના યરીખો શહરેમા ંથઈન ેજવાના છે. તમેન ેલાગ્યુ ં
કે ઈસ ુઅને તમેના િશ યો કદાચ યરુશાલેમ ખાત ેયહદૂી તહવેાર માટે જતા હશ.ે 

જાખ્ખી ઈસનુે મળવા ખબૂ આતરુ હતા. પણ તમેન ેમખુ્ય વ ેત્રણ પ્ર ો નડતા હતા. એક, તઓે િઠંગણા માણસ 
હતા. બે, લોકો એટલ ેજાખ્ખીના જાતભાઈઓ એન ેપરદેશી સ ાની સવેામા ંરોકાયેલા પાપી ગણતા હતા. અન ે
ત્રણ, ઈસ ુઅને િશ યો યરીખો થઈ જતા હતા યારે તઓે મોટા ટોળાથી ઘરેાયલેા હતા. પણ જાખ્ખી તો ગમ ેતમે 
ઈસનુ ેમળવામા ંમક્કમ હતા. એટલ ેતઓે પોતાન ેમાટે એક ર તો શોધી કાઢયો. ટોળાથી આગળ જઈન ેઈસ ુજતા
હતા એ જ ર ત ેએક ઊમરાના ઝાડ ઉપર જાખ્ખી ચડી ગયા. ઝાડ પર ઈસનુી રાહ જોઈન ેબઠેા હતા યારે
જાખ્ખીન ેખબર નહોતી કે મોટો ચમ કાર થવાનો છે ! યારે ઈસ ુઅન ે િગરદી પેલા ઊમરાના ઝાડ નીચ ેઆ યા ં
યારે ઈસએુ ઉપર જોયુ ંઅને જાખ્ખીન ેનીચ ેઊતરી આવવાનુ ંક ુ.ં  

જાખ્ખી, ઝટ નીચ ેઆવ, કારણ, આ  મારે તારા ઘરમા ંઉતારો કરવાનો છે (લકૂ ૧૯, ૫). 

જાખ્ખી કેટલા બધા ખશુખશુાલ થઈ ગયા હશ ેત ેતમ ેક પી શકો છો. જાખ્ખી તાબડતોબ નીચ ેઊતયાર્ અન ેઈસનુે 
ઉમળકાથી પોતાન ેઘરે તડેી ગયા અને હરખભરે એમનો અન ેએમના િશ યોનો સ કાર કય .  

પણ કેટલાક લોકો ખશુ નહોતા કે ઈસ ુએક જકાતદારન ેઘરે ગયા છે. એ લોકોન ેમન જકાતદારો તો જાહરે 
પાપીઓ જ હતા અન ેતેઓ ઈસનુે ટીકા મક નજરે જોતા હતા. કારણ, જકાતદારો યહદૂીઓ તો હતા; છતા ંતેઓ 
િવદેશી સ ાની સવેામા ં જકાત ઉઘરાવનાર યહદૂીઓના દ્રોહીઓ ગણાતા હતા. એટલ ે એ લોકો ઈસ ુ સામે
અંદરોઅંદરો બબડતા હતા કે, “આણ ેતો પાપીન ે યા ંમકુામ કય ! (લકૂ ૧૯, ૭). 

લોકો પોતાના િવશ ેકે ઈસ ુિવશ ેગમ ેત ેબોલે, પણ જાખ્ખીન ેએની પરવા નહોતી. પણ ઈસનુી મલુાકાતથી જાખ્ખી 
એક નવા માણસ બ યા હતા. જાખ્ખીના શ દો તથા એમના આચારિવચાર જાહરે કરતા હતા કે જાખ્ખી ઈસ ુ
સાથનેા િમલનથી ખબૂ દબાયલેા માણસ બ યા છે. યારે જાખ્ખીએ જા યુ ં કે ઈસ ુપોતાના સારા િમત્ર બ યા છે 
યારે ખબુ જાખ્ખી જા યઅેજા ય ેબદલાઈ ગય.ે એટલે લકેૂ એની ન ધ લીધી છે. પણ જાખ્ખીએ ઊભા થઈન ેપ્રભનુ ે



ક ુ,ંપ્રભ ુજુઓ, મારી િમલકતનો અડધો ભાગ હુ ંગરીબોને દાનમા ંઆપુ ં ,ં અન ેમેં જો કોઈન ેછેતરીન ેકંઈ લીધુ ં
હશ ેતો હુ ંચારગણુ ંપા  ંઆપવા તૈયાર .ં (લકૂ ૧૯, ૮). 

જાખ્ખીના ંવાણીવતર્ન બતાવ ેછે કે તઓે પોતાના ંપાપો માટે પ ાતાપ કરે છે અન ેતમેની ઉદારતાની કોઈ સીમા 
નથી. તઓે ભલમનશાઈથી  આપવાની તયૈારી બતાવ ે છે તે યહદૂી કાયદાકાનનૂ જણાવ ે છે એના કરતા ં
ઘણુબંઘુ ંવધારે છે. 

બાઈબલના કમર્કાડં ગ્રથં (૬,૫) અન ેરણમા ંગ્રથં (૫,૭) મા ંપ્રભનુા ક ા મજુબ મોશ ેઇ ાયેલી પ્રજાન ેશીખામણ 
આપ ેછે, “કોઈ ી કે પરુુષ પ્રભનુી આજ્ઞાનો ભગં કરીન ેબીજા કોઈન ેનકુશાન કરે, તો ત ેગનુેગાર બન ેછે, અને 
તણે ેતેનુ ંપ્રાયિ ત કરવુ ંજ જોઈએ. તેણ ેપોત ેકરેલુ ંપાપ કબલૂ કરવુ ંઅન ે નુ ંતેણ ેનકુશાન કયુર્ં હોય તને ેતે 
પરેૂપરંુુ ભરપાઈ કરી આપવુ;ં ઉપરાતં વીસ ટકા ટલુ ંવધારે આપવુ ં(રણમા ં૫, ૬-૭). 

જાખ્ખી મોશેની નીિતસિંહતા મજુબ ૧૨૦ ટકા નકુસાન ભરપાઈ કરવા કરતા ંખબૂ વધારે ઉદારતા બતાવ ે છે. 
જાખ્ખી પોતાની સાધનસપંિ નો અધ  ભાગ ગરીબોન ેઆપવાની તૈયારી બતાવે છે; એટલુ ંજ નિહ, પણ તેમણ ે
નુ ંનકુશાન કયુર્ં છે એન ે૪ ગણો એટલ ે૪૦૦ ટકા નકુશાન ભરપાઈ કરવાની તયૈારી બતાવ ેછે. કાયદા એની 

પાસ ેમાગે એના કરતા ંવધારે કરવાની જાખ્ખીના ઉદારતા છે. દેખીતી રીત ેજાખ્ખી પોતાના િદલથી પ્રાયિ ત કરે 
છે. 

ઈસનુા પ્રેમ ેજાખ્ખીન ેજીતી લીધો છે અન ેઈસ ુતરત જ જાખ્ખીના પ્રાયિ ની ભાવના તથા ઉદાપતાન ેમા ય 
રાખ ેછે. ઈસએુ તને ે ુ,ં આ  આ ઘરનો ઉ ાર થયો; આ માણસ પણ અબ્રાહામનો વશંજ છે. માનવપતુ્ર  કોઈ 
ખોવાઈ ગયુ ંછે તને ેશોધવા અન ેઉ ારવા અવતરેલો છે (લકૂ ૧૯, ૯-૧૦). 

લોકોન ેભલ ેજાખ્ખીન ેએક જકાતદાર ગણ,ે પાપી ગણે, સમા  બિહ કૃત કરેલો માણસ ગણે, પણ ઈસ ુમાટે બીજા 
બધા યહદૂી માણસોની મ જાખ્ખી પણ આ િપતા અબ્રાહામના વશંજ છે, ઈ ર િપતાનો િદકરો છે, પોતાનો ભઆ 
છે. 
 


