
Kodėl verta būti ateitininku šiais laikais? 

Stasio Ylos „Ateitininkų vadovas“ paaiškina, kodėl reikėjo įkurti ateitininkų sąjūdį. Tuo 

metu lietuvių tauta gyveno rusų priespaudoje, Rusija norėjo laikyti Lietuvą be išsilavinusių 

pasauliečių vadų. Pasauliečių inteligentų „pradėjo rastis gimnazijose, kurių keletas buvo įkurta ir 

Lietuvoje“ (St. Yla „Ateitininkų vadovas“). Gimnazistai pradėjo kurti slaptus būrelius, kurie ugdė 

tarpusavio pasitikėjimą ir stiprino kovos dvasią... Šiandien Lietuvoje taip pat labai panaši 

situacija. Tai naujausių technologijų priespauda neturintiems patirties paaugliams. Jie gyvena 

virtualioje erdvėje ir galvoja, kad viskas, kas aplink juos ten vyksta, yra tikra. Atsispirti šitam 

žalingam potraukiui taip pat reikia tarpusavio pasitikėjimo ir stiprios, gal net kovos dvasios. 

Tokia ir yra ateitininkų organizacija, besivadovaujanti penkiais principais katalikiškumu, 

tautiškumu, šeimyniškumu, visuomeniškumu, inteligentiškumu ir šūkiu „Visa atnaujinti 

Kristuje“. 

Aš į JAS įstojau 2013 m. sausio 19 d. Pandėlyje. Mūsų kuopoje yra įvairaus amžiaus 

ateitininkų: nuo pačių mažiausių penktokų iki didžiausių vienuoliktokų. Kuopa susirenka 

kiekvieną antradienį mūsų globėjos Dalios kabinete. Per šiuos susitikimus mes aptariame 

ateities planus, mūsų pirmininkė Eglė pasako, kokie renginiai laukia... O renginių mūsų krašte 

būna įvairių. Kiekvienais metais visos kuopos iš Panevėžio apskrities gali tautiškai, katalikiškai, 

šeimyniškai, visuomeniškai ir inteligentiškai atšvęsti Kovo 11-ąją  – Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dieną – su kitais ateitininkais Juozo Balčikonio gimnazijoje. 2013 metais Panevėžio 

krašto ateitininkai vieną šiltą pavasario dieną galėjo susirinkti Krekenavos miestelyje ir pabūti su 

savo šeima, pašokti, padainuoti... Šioje šventėje aš dalyvavau su savo mama Daiva.  

Ateitininkai man davė nepamirštamą patirtį. Kiekvienais metais aš stengiuosi dalyvauti 

visuose renginiuose ir akcijose. Kasmet aš dalyvauju „Maisto banko“ akcijoje, o pernai mes 

kepėm imbierinius sausainius ir juos pardavinėjom savo mokykloje ir prie Švč. Trejybės 

bažnyčios. Mano manymu, gyvo, nuoširdaus bendravimo nepakeis virtualus bendravimas ir 

socialiniai tinklai. Ateitininkų organizacija moko ir bendrauti, ir daugelio kitų dalykų. Jaunuoliai, 

bendraudami virtualioje socialinėje erdvėje, tampa standartinėmis asmenybėmis, kitaip tariant, 

vidutinybėmis, jei tik čia sugeba susikurti savo įvaizdį, bandydami įtikti arba elgtis taip, kaip šioje 

amžiaus grupėje iš jo tikimasi. Nebūti savimi, o būti dėl kitų, nes juk svarbu, ką žmonės pasakys. 

„Facebooke bendravimas apie nieką“, - pastebi dailininkė Sigutė Ach. Sprendžiant iš to, kiek 

daug asmeninės informacijos žmonės palieka ant Facebook‘o ir kitų socialinių tinklapių sienų, 

tampa net baisu, kiek žvilgsnių ją kliudo. Tik dabar susimąsčiau, kad tokiu informacijos kiekiu 

žmogus pumpuojamas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tai veda į dvasinį pervargimą. 

Svetimi pokalbiai, svetimi gyvenimai negali pakeisti tikrų draugų. O gal gali? Sunku ir 

besusigaudyti. Ateitininkų gretose aš susiradau daug draugų, bet mano geriausi draugai yra 

mano kuopos nariai... Labai džiaugiuosi, kad radau kitą kelią, kuriuo galiu eiti nebijodama, žengti 

pirmyn, pažinti, atrasti, suprasti, sužinoti, vienu žodžiu, tobulėti. 



Ateitininkai nėra kokia nors „sekta“. Ateitininkai yra organizacija, mokanti gerbti 

jaunesnius ir vyresnius už save, bei savo bendraamžius. Ateitininkai – tai ne kokie nors 

sektantai, bet, kaip sakė vienas žymiausių Lietuvos filosofų A. Maceina, „tai žmonės, kuriems ne 

vis tiek, ar pasaulyje bus įsteigta Kristaus ar antikristo karalystė. Tai žmonės, kurie aiškiai ir 

ryžtingai stovi Kristaus pusėje ir eina į vaisas gyvenimo sritis, josna įnešdami Jo dvasią. Todėl jų 

šūkis ir yra Visa atnaujinti Kristuje. Ateitininkai nestovi nuošaliai ir nestebi pasyviai , kaip 

antikristo dvasia gyvenime rungiasi su Kristaus dvasia. Ateitininkai patys stoja į šitas rungtynes, 

jie pasilieka Dievui ištikimi, jie pažymi savo kaktas bei rankas kryžiaus ženklu ir jo vardu eina 

perkeisti pasaulio... Būti ateitininku reiškia būti aktyviu dalyviu kovos už Dievo karalystę, Dievo 

karalystės kūrėju ir gynėju“.  

Man patinka būti ateitininke, nes aš turiu ką veikti savaitgaliais, kai būna kokia nors 

akcija ar koks nors renginys, galiu padėti silpnesniam už save, pailsėti nuo kompiuterio ir 

socialinių tinklų, kuriuose tiek daug patyčių ir psichologinio smurto. Štai kodėl verta būti 

ateitininku šiais laikais. 
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