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 Kodėl norite užimti šias pareigas?
 
Buvo malonu ir netikėta sužinoti, kad mano kandidatūra buvo pasiūlyta AF
valdybos organizuotoje apklausoje. Šį apsisprendimą taip pat sutvirtino ir
skirtingų kartų ateitininkų asmeniniai paraginimai. Todėl nusprendžiau
atsiliepti į kvietimą ir tikiu, kad savo talentais galiu vaisingai patarnauti šiose
pareigose.

Pasidalinkite, ką Jums reiškia kvietimas „Ateikite kurti“.
 
„Ateikite kurti“ yra kvietimas kiekvienam išskleisti savo talentus. Tai Šventosios
Dvasios paraginimas gyventi Dievo vaikų vertą gyvenimą, kad turėtume
gyvenimo apstybę ir mūsų džiaugsmui nieko netrūktų.

Kuris ateitininkų principas Jums yra artimiausias? Kodėl?
 
Su  visišku  tikrumu  turiu pasakyti,  kad   be  katalikiškumo  principo,  visi  kiti 
dalykai lengvai išsigimsta žmogaus širdyje. Kad būtume
pajėgūs savyje darniai suderinti visus principus turime atsiverti
supratimui, jog mums reikalinga antgamtinė malonė.



Kokią ateitininkijos viziją matote 4 metams?
 
Kai kalba pasisuka apie vizijas, manau, kad jų galima turėti labai daug, bet ne
visos jos mums prakalba, ne visos jos priimtinos ir suprantamos. Iš to
atpažįstame ar turime ką bendro. Todėl sieksiu įgyvendinti ne savo asmeninę
viziją, bet viziją, kurią sukursime kartu. Svarbu, kad kiekvienas organizacijoje
būtų išklausytas ir išgirstas. Noriu, kad po keturių metų, mūsų organizacijoje
turėtume daugiau vienybės, kad būtume karšti (Apr 3,14-22). Taigi ši vizija yra
apie mus. Ji  – apie kiekvieną iš mūsų ir mūsų bendrą ateitį. Visgi jos mes
negalime pasiekti savo jėgomis. Jokie vadybiniai ar technologiai sprendimai,
jokie fondai to negali mums duoti. Tai yra Dovana iš aukštybių. Turime Jos
melsti. Matau džiaugsmingus ir giedrus veidus žmonių, kurie šlovina Dievą.
Pametę tarpusavio nesantaiką, barnius ir pavydą, bet kokią puikybę, kylančią
iš nepilnavertiškumo, pažinę garbę, į kurią visi esame pašaukti, ir kilnumą tos
misijos, kurioje kiekvienam žmogui yra skirta svarbi vieta po saule, nugalime
pasaulio dvasią savo širdyje ir visi vienu balsu liudijame meilę, nugalėjusią
blogį. Argi kas nors mažiau gali tilpti kvietime „visa atnaujinti Kristuje“? Linkiu,
kad jeigu ne per keturis metus, tai bent kažkada ši vizija išsipildytų kiekvieno
ateitininko gyvenime.Todėl reikia dvasinę kovą kovojančios ateitininkijos.
Turime atvirai žvelgti į pasaulį, neužsidaryti, bet ir nepersiimti jo ritmu. Tikiu,
kad daugelis jaučiame jog šiandien nėra pilnai išnaudojami lobiai, kurie yra
sukaupti per ilgus organizacijos gyvavimo metus. Tam reikia geresnio kartų
dialogo, artimo peties jausmo bei bendro supratimo, kad Ateitininkų
Federacija nėra sukurta tik tam, kad užpildytų jaunuolių popamokinės veiklos
trūkumą. Mūsų organizacija yra kviečiama perduoti Vakarų civilizacijos turtus
ir ugdyti ateities žmogų, kuris turi šaknis, kuris nėra našlaitis globaliame
pasaulyje. Todėl gerai išugdytas ateitininkas yra pranašesnis už savo
garbingos kilmės nežinantį šiuolaikinį barbarą. Ir šio pranašumo jis
neišnaudoja vien asmeniniam džiaugsmui, o kreipia visą savo gyvenimą kito
link. Tik tokiu būdu mūsų gretos plėsis ir stiprės, o Lietuva bus laisva ir klestės.


