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«Es aizvien esmu tikai ceļa sākumā»
Elīna Lāce

Labs pamudinājums aicināt 
par nedēļas viesi Stendes, Spāres 
un Usmas luterāņu draudžu mā-
cītāju Aināru Kostandu bija viņa 
50 gadu jubileja 9. jūnijā, dienu 
pirms Spāres baznīcas jaunā al-
tāra un kanceles iesvētīšanas, 
savukārt mūsu saruna notika šo-
nedēļ Aināra vārda dienā. Ir gan-
darījums par to, cik cilvēcīgs un 
labas pārdomas raisošs veidojās 
viņa stāstījums.

Vairākiem dzīves gadu desmitiem 
Ainārs pārskrēja pāri īsos vārdos: 
piedzimis 1967. gadā Rīgā, par viņu 
gādājuši audžuvecāki, bērnību pava-
dījis Rīgas centrā, vēlāk ģimene pār-
cēlusies uz Pārdaugavu, skolas gaitas 
sācis Rīgas 41. vidusskolā, vēlāk pro-
fesionālajā vidusskolā mācījies par 
elektriķi, dienējis padomju armijā…

«Kad es augu, man nebija nopiet-
nu dzīves vērtību. Manā izpratnē 
vērtība bija iespējā nopelnīt. Dzīvoju 
nost! Viena diena ir, mēģinu no tās 
izspiest, ko varu, un tā tālāk. Vien-
kārši plūdu pa dzīves straumi,» atzīst 
Ainārs. Tā gan nebija nekāda mierī-
gā straume — dzīves upes līkumi un 
krāces viņu nesaudzēja, tomēr tagad 
Ainārs saredz, ka arī visdziļākajos 
ūdeņos bijusi jaušama Dieva vadība.

«Mana dzīve sākās pēc 32 gadu 
vecuma, kad nokristījos. Līdz tam 
dzīvei nebija krāsu, garšas. Ārā spīd 
saule — nu, un kas? Ārā līst lietus — 
nu, un kas?… Kristījos 1999. gada 
26. decembrī Āgenskalna baptistu 
draudzē. Tikai pēc tam sāku saprast, 
ka dzīvē ir vērtības, ka vērtība ir cil-
vēkiem, attiecībām, darbam. Nevis 
darbam, kurā varu nopelnīt daudz 
naudas, bet darbam, kas ļauj sniegt 
kādu ieguldījumu, dot labumu cilvē-
kiem. Iepriekš biju dzīvojis, patērē-
jot — citus cilvēkus, līdzekļus. Kad 
kristījos, sapratu, ka var arī citādāk. 
Kā Bībelē teikts, nedzīvot par patik-
šanu sev, bet citiem! Nesaku, ka man 
tas izdodas par visiem 100 procen-
tiem, es joprojām mācos.

Protams, visas pārmaiņas jau ne-
notika kristību dienā. Todien šķita, 
ka dzīves uzdevums ir piepildīts — 
esmu sasniedzis augstāko virsotni. 
Bet tad man blakus apsēdās kāda 
vecāka sieviete. Viņa teica: «Es 
zinu, dēls, ko tu domā! Tu domā, ka 
esi sasniedzis dzīves piepildījumu, 
un vairs nekas nav jādara! Nē! Tev 
liekas, ka tu esi ceļa galā, bet tu esi 
tikai pašā ceļa sākumā.» Man šķita, 
ka šī māmuļa nezina, ko runā, bet ta-
gad gan varu uz viņas teikto atbildēt 
ar: «Āmen! Tā tas bija!» Es aizvien 
esmu tikai ceļa sākumā! Toreiz man 
likās, ka par Dievu zinu visu, bet ta-
gad man liekas, ka par Dievu nezinu 
gandrīz neko!» neslēpj Ainārs.
Lai nonāktu līdz kristībām
un pārmaiņām domāšanā, bijis vaja-
dzīgs, lai Dievs burtiski iedzen viņu 
stūrī. Vilšanās sevī un nespējā pildīt 
savu apņemšanos, radījusi tik lielu 
bezcerību, ka šķitis — varbūt labāk 
dzīvi pārtraukt. Tomēr tieši šajā laikā 
Ainārs piedzīvojis cilvēciski neizpro-
tamu Dieva žēlastību, kas visu pār-
mainījusi. «Redzēju vīziju — tādu 
kā lielu purvu, kas bija pildīts ar 
bezdzimuma cilvēku ķermeņiem. No 
purva nāca liela smirdoņa. Tā vidū 
bija maza saliņa, bet uz tās — koks. 
Kāda balss man teica: «Redzi, Ainār, 
šis koks esi tu! Šajā purvā tu dzīvoji 
un dzīvo. Bet Es esmu tevi licis uz 
šīs salas. Vai tu vēlies atgriezties šajā 
purvā?» Es atbildēju: «Nekad!» Tas 
mani salauza, un es sāku ticēt Die-
vam,» Ainārs atklāj.

Cilvēcīgi jau bieži vien gribas ticī-
bas dzīvē piedzīvot pārdabiskas lie-
tas, bet Ainārs pārliecinājies, ka pār-

Piecu gadu vecumā kopā ar 
māsīcu.                   Albuma foto

Ainārs kā pusaudzis.

Ar sievu Andu un meitu Rebeku.

Sākot kalpošanu Sabiles draudzē. Pa kreisi 
no Aināra — bīskaps Pāvils Brūvers un mācī-
tājs Raimonds Mežiņš.

«Bieži vien cilvēks uztraucas par sīkām lie-
tām, strīdas, dusmojas, cenšas kaut ko pierā-
dīt, bet tas tikai iztukšo, sadrumstalo, atņem 
spēku un prieku par šodienu,» atgādina Ainārs 
Kostanda.                       Daiņa Kārkluvalka foto

dabisko notikumu izpalikšana ir sava 
veida Dieva žēlastība, jo grēcīgajam 
cilvēkam nemaz nav tik viegli tos fi-
ziski un emocionāli izturēt. «Mēģinu 
bieži vien no jauna noķert tās izjūtas, 
atgriezties pie tām, analizēt, bet — 
nav… Acīmredzot šī pieredze bija 
vajadzīga tieši tajā brīdī. Tagad Dievs 
uz mani runā citādāk — caur Bībeli, 
cilvēkiem, prātu, apstākļiem.

Ir gan bijusi vēl viena reize, kad 
esmu dzirdējis Dievu runājam. Toreiz 
nu gan man visi matiņi uz ķermeņa 
saslējās stāvus!» atceras Ainārs. Jau 
būdams kristietis, viņš turpinājis cīnī-
ties ar veciem grēkiem, bijuši klupieni 
un kritieni. Ainārs par tiem jutis lie-
las sāpes, bet neko nav spējis padarīt. 
«Un tad vienā reizē guļu un dzirdu, 
ka mani sauc: «Ainār!» Tādā klusā, 
rāmā, bet stiprā balsī. Zinu, ka mājās 
neviena nav! Atveru acis un jautāju: 
«Kas tur ir?!» Klusums. Guļu tālāk, 
sirds dauzās. Atkal: «Ainār!» Un tā 
reizes trīs vai četras! Man vēl tagad 
tirpuļi skrien, to atceroties! Sapratu, 
ka tas ir Dievs. Nosvīdu, man bija 
auksti, izjutu grēku nožēlu — visam 
izgāju cauri! Pietika ar to, ka Dievs 
mani nosauca vārdā, un Viņa balsi 
dzirdēju tik skaidri kā tagad, kad ru-
nāju ar tevi. To balsi dzirdēt nebija 
joka lieta! Mēs, cilvēki, tāda veida 
pieredzei neesam gatavi absolūti ne-
maz! Tāpēc arī Dievs mums nedodas 
redzams, jo mēs to vienkārši neizturē-
tu! Man jau bija gana ar mierīgo, klu-
so balsi, kurā bija tik milzīgs spēks! 
Sapratu, ka nevaru tā turpināt dzīvot, 
citādi būs ziepes,» atzīst Ainārs.

Par dzīvi kopā ar Dievu viņš saka: 
«Ir sens sanskrita teiciens: «Kad 
tu piedzimi, tu raudāji, bet pasaule 
priecājās; dzīvo tā, lai tad, kad mirsi, 
pasaule raudātu, bet tu priecātos!» 
Bieži par to esmu domājis. Nevarētu 
teikt, ka esmu gatavs mirt, tomēr man 
palīdz ticība Dievam, paļāvība, ka pat 
nāve nav punkts un beigas, bet jopro-
jām tikai sākums, kas ved uz labāku 
dzīvi, kurā nevaldīs konkurence, no-
devība, slimības, asaras, pārgurums, 
vilšanās… Tas mums ir apsolīts!

Otra lieta — dzīvot par svētību ci-
tiem. Cenšos, mācos ar savu dzīvi vis-
maz dažus cilvēkus iepriecināt, mīlēt 
viņus, dzīvot ar vēlmi mīlēt katru cilvē-
ku, lai kāds viņš būtu. Ja otrs tev dara 
pāri, tas krupis ir jānorij, jāpalūdz par 

viņu Dievs! Cenšos darīt labu — kā 
man sanāk, to izvērtēs Dievs, bet arī 
šie centieni padara dzīvi interesantu, 
skaistu, piepildītu. Kādreiz neticēju, 
ka, dodot citiem, saņemsi pretī. Nav 
runas par materiālām vērtībām, to-
mēr, kad redzi otra cilvēka prieku, tad 
liekas, ka esi lielāks ieguvējs nekā tas, 
kuram ir palīdzēts. Izklausās gandrīz 
savtīgi, vai ne? (Smejas.) Dievs Savu 
darbu veic caur līdzcilvēku, draugu, 
paziņu, vienkāršu garāmgājēju,» atgā-
dina Ainārs.
Viņš dzīvē par svarīgākajiem
uzskata četrus notikumus: kristības, 
laulības, meitas Rebekas piedzimšanu 
un ordināciju. Pēc kristībām Ainārs 
pārcēlās uz Talsiem, izdzirdējis, ka te 
varot dabūt darbu un dzīvesvietu. Tal-
sos viņš iepazinās ar mācītāju Edgaru 
Freivaldu un sāka apmeklēt Pitraga 
baptistu draudzi. E. Freivalds mudi-
nājis Aināru mācīties, un viņš Kris-
tīgās vadības koledžā ieguvis pirmā 
līmeņa augstāko teoloģisko izglītību. 
Notikumi gan risinājušies neparedza-
mi — Ainārs iekļuvis smagā autoavā-
rijā, ticis pie mugurkaula skriemeļa 
dekompresijas lūzuma, nav varējis 
ilgstoši sēdēt, problemātiski kļuvis 
nokļūt pietiekami attālajā Pitraga 
draudzē, tāpēc nācies lūkoties pēc 
draudzes Talsos. Apstaigājis vairākas, 
beidzot viņš nonācis Talsu luterāņu 
baznīcā, pie tam — Klusajā nedēļā, 
kad ik vakaru notiek dievkalpojums. 
Tobrīd Ainārs bijis nomākts, avārijas 
un citu iemeslu dēļ juties sodīts par 
saviem grēkiem, vairs nav ticējis, ka 
ir glābts, bet luterāņu dievkalpojumi 
ļāvuši atgūt ticību. «Pēc katra diev-
kalpojuma devos ārā no baznīcas kā 
no jauna piedzimis!» atminas Ainārs. 
Sekojušas iesvētības šajā draudzē, 
izcīnot iekšējās cīņas, kas saistās ar 
konfesijas maiņu un gluži vai nodevī-
bas izjūtu. Paradoksāli jau ir — laikā, 
kad Aināram jau drīz kā mācītājam 
būtu bijis jāsāk kalpot kādā baptistu 
draudzē, viņš kļuva par luterāni!

Mācītājs Māris Ludviks mudinājis 
Aināru turpināt izglītošanos Lutera 
Akadēmijā, lai kļūtu par luterāņu 
garīdznieku. Viņš paklausījis. Jau 
mācoties 2. kursā, Ainārs sācis kal-
pot, un šo gadu laikā viņam sanācis 
iepazīt deviņas draudzes, ieskaitot 
tās, kurās kalpošana norit pašlaik. 
«Katra draudze ir mani veidojusi, 

slīpējusi, lauzusi 
manus «ragus», 
n e i e c i e t ī b u , » 
spriež Ainārs.

Šobrīd viņš kal-
po trijās draudzēs. 
Kad smejos, ka parastajiem cilvēkiem 
pietiek ar piederību vienai draudzei, 
viņš joko pretī, ka trīs esot tiem, kuri 
ļaujas apcelties! Patiesībā jau joki 
mazi. Vispirms — nav noslēpums, ka 
mācītājiem nav iespējas sevi ieguldīt 
tikai garīgajā kalpošanā. Tā vietā viņi 
nereti veic arī saimnieciskus pienāku-
mus, īpaši jau mazās draudzēs. «Pļau-
ju zāli, mazgāju grīdu baznīcā… Nav 
tā, ka es to negribētu darīt, bet tas 
atņem laiku, ko varētu veltīt Bībeles 
stundu vai svētrunu gatavošanai, Bī-
beles vai citu grāmatu lasīšanai,» vēr-
tē Ainārs. No otras puses — saimnie-
ciskajās lietās redzi tūlītēju rezultātu, 
kamēr garīgajā jomā ieguldītā darba 
augļus varbūt nemaz savām acīm ne-
izdosies šai dzīvē skatīt. «Un tad man 
šķiet, ka dzirdu Dievu sakām: «Ko tu 
kurni, Ainār? Es tev dāvāju piedoša-
nu un mūžīgo dzīvošanu — vai tev ir 
grūti Manu namu uzpost?» Attopu — 
nudien, kāpēc gan nevaru sava Tēva 
namu iztīrīt?» aizdomājas Ainārs.
Viņš arī neslēpj, ka pašam
ļoti mainījies priekšstats par mācītā-
ja darbu. «Kad sāku studēt teoloģiju, 
tas man asociējās ar dievkalpojuma 
novadīšanu svētdienā un cilvēku 
cieņas baudīšanu. Ja es būtu zinājis, 
cik grūti ir patiesībā, nekad nebūtu 
kļuvis par mācītāju! Tā ir milzīga at-
bildība — gan kaut ko zināt un nepa-
teikt cilvēkiem, gan zināt un pateikt! 
Jo ir jāpasaka tā, lai otru nesagrau-
tu, nesalauztu, neaizdzītu no Dieva. 
(Nopūšas.) Un ir jau arī apziņa, ka es 
visu nezinu par Dievu. Man gribētos, 
lai zinātu, bet tas tā nav! Otra lieta: 
Dievs liek strādāt pašam ar sevi, bet 
dažkārt jau arī to negribas,» atklāj 
Ainārs, atskatoties uz kalpošanā aiz-
vadītajiem desmit gadiem.

Viņš savulaik ļoti ilgojies pēc ģi-
menes, un Dievs dāvājis sievu Andu. 
«Sieva man ir liels palīgs, balsts. Viņa 
ir arī mans draugs — varam par visu 
runāt, viņa mani saprot. Esmu pa-
teicīgs Dievam, ka Viņš man ir devis 
tieši tādu sievu, kāda man vajadzī-
ga,» priecājas Ainārs. Viņam arī ļoti 
gribējies, lai ģimenē ienāktu meitiņa, 

un nudien — gadu pēc kāzām Anda 
un Ainārs sagaidījuši savu Rebeku.

Protams, par ģimeni vajag gā-
dāt — arī finansiāli, un mazo drau-
džu mācītāji diemžēl tāpēc ir spiesti 
papildus strādāt algotā darbā. «Lat-
vijā cilvēku skaits turpina samazinā-
ties, lauku draudzēs vispār cilvēku 
atlicis ļoti maz, tāpēc izskan viedok-
lis, ka tās vajag slēgt. Tomēr uzskatu, 
ka arī tiem desmit cilvēkiem ir vaja-
dzīgs dievkalpojums, Vakarēdiens, 
iespēja aprunāties ar mācītāju. Vaja-
dzētu vien rast risinājumu, kā atbal-
stīt šīs draudzes,» secina Ainārs.

Viņš iztikšanai nopelna, apsaim-
niekojot septiņas Ģibuļu pagasta 
kapsētas. «Man jāgrābj lapas, jāpļauj 
zāle, jālabo žogi, jāiemēra kapa vie-
tas, mirušie jāievada reģistrā… Esmu 
priecīgs, ka varu izkustēties svaigā 
gaisā, izvēdināt galvu, pie tam savu 
laiku varu plānot pats — galvenais, 
lai darbs ir padarīts,» novērtē Ainārs.

«Esmu ļoti pateicīgs Dievam par 
to, ka spēju Viņam ticēt. Viņš manu 
dzīvi ir ļoti mainījis un turpina mani 
veidot. Bieži vien cilvēks uztraucas 
par sīkām lietām, strīdas, dusmojas, 
cenšas kaut ko pierādīt, bet tas tikai 
iztukšo, sadrumstalo, atņem spēku un 
prieku par šodienu. Dievs man māca: 
«Ainār, tās lietas ir mazsvarīgas! 
Baudi šo dienu — kokus, mākoņus, 
sauli, cilvēkus, iespēju ar viņiem pa-
runāties!» Ir iespējams dzīvot ar pilnu 
krūti labā nozīmē!» uzskata Ainārs.

Runājot par sasniegto 50 gadu ve-
cumu, viņš smejas, ka pagaidām jūto-
ties gluži tāpat kā 49 vai 35 gadu vecu-
mā. «Ķermenis jau droši vien noveco, 
šo un to es pamanu, bet iekšēji nejū-
tos 50 gadus vecs. Dzīve kļūst tikai 
interesantāka! Ir kaut kāds briedums, 
pieredze. Tu saproti, kā vari tikt galā 
ar emocijām, kas tevi plosa. Piemē-
ram, ir dienas, kad esi neapmierināts 
ar visu! Kādreiz tādās dienās citi no 
manis muka, bet tagad zinu, ka tādām 
dienām vienkārši ir jāiziet cauri. Viss 
paiet. Atnāk jauna diena ar citām 
emocijām un citu skatījumu. Kļuvis 
vieglāk dzīvot,» konstatē Ainārs.


