
Mažoji akademija – tai sistemingos akademinio lygio krikščionybės studijos su profesionaliais 
dėstytojais. Mažosios akademijos tikslas – platesniam visuomenės sluoksniui suteikti rimtų, 
patikimų ir gyvai pateikiamų žinių apie visą krikščioniškąją epistemą – svarbiausius tikėjimo 
klausimus, Bažnyčią, Šventąjį Raštą, krikščionybės istoriją, aktualiąją dabartį, krikščionišką meną, 
išpažinimų skirtumus. 
 
Akademinį lygį užtikrina profesionalūs dėstytojai, studijas rengia ir už jų turinį atsako sąmoningi ir 
Bažnyčiai atskaitingi krikščionys. 
 
Mažoji akademija nuolat rengia kursus, skirtus Šventajam Raštui pažinti.  
 
Visų kursų tvarkaraščius ir registracijos anketas  rasite www.lkma.lt Mažosios akademijos skyrelyje. 
 
2020 M. PAVASARIO SEMESTRE NUMATOMI TOKIE ŠV. RAŠTO STUDIJOMS 
SKIRTI KURSAI:  
 
Katalikiškoji apologetika 
Šeštadienis, sausio 25 d., 13.00–19.00, LKMA aula. Dėstyt. dr. Benas Ulevičius  
 
Kodėl Katalikų Bažnyčia mano, kad popiežius turi pirmenybę tarp kitų Bažnyčių patriarchų? Kuo 
ypatinga katalikų kunigystės samprata? Kodėl katalikai tiki, kad be tarnaujančiosios kunigystės  
negalėtume švęsti Eucharistijos? Kodėl katalikai išpažįsta savo nuodėmes kunigams? Šios ir 
panašios praktikos dažnai sulaukia skepsio ir kelia daug klausimų kitų konfesijų  atstovams ir net 
patiems katalikams. Ar šias praktikas randame Šventajame Rašte? Kaip jas vertinti? Šiuos 
klausimus iš esmės galėtume apibendrinti vienu: „kodėl esu katalikas?“ 
 
Bažnyčia šv. Pauliaus laiškuose 
Šeštadienis, kovo 21 d., 13.00–19.00, LKMA auloje, dėstyt. ses. Benedikta Rollin RA 
 
Nagrinėsime tekstus, kur Paulius kaip teologas atskleidžia Bažnyčios kaip Kristaus kūno, Dievo 
šventovės ir Kristaus nuotakos slėpinį, ir kur kaip ganytojas jis kalba apie Bažnyčios bendruomenių 
sunkumus.  
 
Šv. Raštas. Dekalogas 
Šeštadienis, balandžio 18 d., 13.00–19.00, LKMA auloje. Dėstyt. dr. Ingrida Gudauskienė 
 
Šeštadieninio trijų paskaitų kurso metu drauge su dr. Benu Ulevičiumi į šeimos slėpinį gilinsimės 
žvelgdami per Biblijos ir Bažnyčios mokymo prizmę. Ieškosime atsakymų į klausimus, koks 
vaidmuo Dievo plane skiriamas žmogui ir žmonai, kaip ištverti santuoką, kaip perteikti tikėjimą 
vaikams, ką šeimai pataria Bažnyčia? 
 
Atidusis skaitymas. Evangelija pagal Matą (išklausiusiems Morkų) 
Ketvirtadieniais, sausio 23 d. –  kovo 26 d., 18 val., LKMA mažoji auditorija. Dėstyt. dr. ses. Rima 
Malickaitė CC 
 
Atidžiai skaitydami „Evangelijos pagal Matą“ tekstus bandysime perprasti ne tik konkrečių tekstų prasmę, 
bet ir užčiuopti visos evangelijos užmanymą. Ieškosime atsakymų, kaip Jėzaus mokinys formuojamas 
bendruomenėje. Susipažinsime su Bažnyčioje praktikuotais evangelinių tekstų skaitymo būdais.  

http://www.lkma.lt/

