
Šodienas stāsts būs par kādu vīru, kurš bija izdarījis daudz sliktu lietu. 

 

1 Viņš skatījās ārā pa logu un domāja – kāda jauka diena, kā radīta, lai dotos ārā kopā ar 

draugiem. Bet bija kāda problēma. Vīrs atradās 2 cietumā. Šī vīra vārds bija 3 Baraba. Viņš bija 

laupītājs, dumpinieks un, iespējams, viņš bija arī nogalinājis cilvēkus. Viņš bija pelnījis atrasties 

cietumā, un viņš to zināja. Romas karavīri bija viņu notvēruši un viņam bija piespriests nāvessods. 

Viņš visticamāk jutās šausmīgi, jo cietumā tajos laikos bija ļoti maz pārtikas, maz ūdens un apkārt 

skraidīja 4 žurkas. 

 

Šajā īpašajā rītā viņš dzirdēja skaļu troksni ārpus cietuma. 5 Lieli ļaužu pulki gāja garām viņa 

logam. Tas bija rīts, kad Jēzu veda pie Romas pārvaldnieka Pilāta. Pilāts nevarēja atrast neko 

sliktu, ko Jēzus būtu izdarījis, Bet Pilāts gribēja izpatikt pūlim.  Toreiz uz svētkiem bija ierasts 

atbrīvot vienu cietumnieku. Kurš tas varētu būt? Baraba – laupītājs, dumpinieks un slepkava, vai 

Jēzus Kristus – jūdu ķēniņš un Dieva dēls? Kuru pūlis izvēlēsies?  Baraba uzmanīgi klausījās. Pūlis 

bija apklusis, viņš dzirdēja kādu runājam, taču nevarēja saklausīt, par ko tas bija. Tad viņš pēkšņi 

sadzirdēja – Barabu, Barabu, mēs gribam Barabu! “Brīnišķīgi!“ domāja Baraba, varbūt mani 

draugi ir panākuši, ka es tieku atbrīvots no cietuma… 

 

Viņš sāka justies daudz priecīgāks! Bet tad pūlis atkal apklusa, atkal Baraba saklausīja, ka runā 

iepriekšējais runātājs. Baraba cietuma kamerā nevarēja saklausīt Pilāta vārdus, kad Pilāts pūlim 

jautāja: ”Ko jūs gribiet, lai es daru ar Jēzu?” Pūlis sauca: “Sit viņu krustā, sit viņu krustā!” Šo 

Baraba dzirdēja… Kā jums šķiet, ko Baraba padomāja? Jā, Baraba domāja, ka tas ir par viņu. 

Baraba negribēja, ka viņu sit krustā! Viņš ierāvās cietuma tālākajā un tumšākajā stūrī. Un tad viņš 

dzirdēja, ka smagi soļi pa koridoru tuvojas viņa kamerai. Slēdzenē tika ielikta atslēga, tika 

atslēgtas kameras durvis. Durvīs stāvēja liela auguma spēcīgs romiešu karavīrs. “Baraba, nāc 

ārā!” viņš skarbi teica, ”Romas pārvaldnieks gaida tevi!” 

 

6 Barabam nebija izvēles. Romiešu karavīrs ar šķēpu stūma viņu uz pārvaldnieka Pilāta mītni. 

Pilāts viņam jautāja: “Kāds ir tavs vārds?” 

“Baraba… kungs, lūdzu…” 

“Klusu! Es runāju ar tevi,” turpināja Pilāts, ”tu esi brīvs un vari iet! Un lai es nekad vairs tevi 

neredzētu!” 

 

Baraba nespēja noticēt savam ausīm! Brīvs, lai dotos prom? Viņš neko vairs neteica, bet ātri 

devās ārā pa durvīm, joprojām baidīdamies, ka tiks apturēts. Taču visas durvis un vārti viņam bija 

vaļā. 

 

Kad viņš tika ārā, viņš nespēja noticēt – 7 viņš bija dzirdējis liela ļaužu pūla troksni, bet tagad te, 

ārā, nebija neviena cilvēka! Ielas bija tukšas kā izslaucitas. Kur visi bija palikuši? 8 Cilvēki bija 

kalnā aiz pilsētas mūriem, vietā, kur tika sodīti cietumnieki. Iespējams, ka Baraba arī tur aizgāja 

ziņkāribas dzīts, mēs to nezinām, Bībele par to nestāsta. Ja viņš tur būtu, viņš redzētu 9 3 krustus. 

Kas bija uz krustiem? Jā, 10  Jēzus un divi noziedznieki. 

 



Bībelē teikts, ka Jēzus tika sodīts. Parasti sodu saņem tie, kas darījuši ko sliktu, vai ne? Bet vai 

Jēzus bija darījis ko sliktu? Nē! Bībele stāsta, ka Jēzus saņēma sodu par visiem cilvēku sliktajiem 

darbiem. 

 

Iespējams, ka Baraba nodomāja – 11 Viņš mira manā vietā… tas ir tas, kam mēs, tie, kas sekojam 

Jēzum, ticam. Tas nav tikai par Barabu, tas ir arī par mums un mūsu sliktajiem darbiem. Kalnam 

tuvu bija 12 dārzs, dārzā bija 13 tukšs kaps. Jēzus draugi ielika Jēzus ķermeni kapā. Kapam priekšā 

tika aizvelts 14  liels akmens. Pie kapa tika nolikti sargi. Kā jutās Jēzus draugi? Izmisuši, sagrauti, 

neizpratnē, bēdīgi… Pagāja piektdienas nakts, pagāja sestdiena. Svētdienas rītā sievietes agri 

devās uz kapu ar smaržām, lai iebalzamētu Jēzus ķermeni. Un kāds brīnums! Akmens bija 

novelts! Šajā rītā bija noticis kas pārsteidzošs! Kas bija noticis trešajā dienā pēc Jēzus nāves? 

Jēzus kapā vairs nebija, Jēzus bija dzīvs, Viņš bija augšāmcēlies! Sievietes skrēja atpakaļ, lai to 

paziņotu saviem draugiem. 

 

Bībelē teikts, ka Jēzus ir mūžigi dzīvs un mums ir iespējams kļūt par Viņa draugiem. Tas ir 

pārsteidzoši! Ja tu vēlies kļūt par Jēzus draugu, lūdz Viņu! “Dievs, piedod man visu slikto, ko esmu 

darījis! Paldies, ka Jēzus izcieta sodu par visiem maniem sliktajiem darbiem. Lūdzu, piedod man 

un tīri manu sirdi no visa sliktā! Palīdzi man dzīvot tā, kā Tu māci! Es Tev ticu un gribu sekot Tev!” 


