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A DRHE nevelési feladatainak fontos, integráns részét képezi az Egyetemi Lelkészség, amelynek 

szolgálatát az egyetemi lelkész vezeti.  

Az Egyetemi Lelkészség a DRHE hallgatóinak debreceni tartózkodásuk idejére ifjúsági 

gyülekezeti közösséget biztosít, igyekezve a számukra olyan lelki otthont teremteni, ahol a hitéleti 

rendezvények, a közös szolgálat és a kulturált szórakozás lehetőségei révén Krisztussal és egymással 

közösségüket és hitüket megélhetik, illetve a keresztyén hitet és életvitelt kortárs fiatalok között 

megismerhetik. Az Egyetemi Lelkészség mindezen túl hitéleti és lelkigondozói alkalmakat kínál a DRHE 

valamennyi alkalmazottja számára. 

 Az egyetemi lelkész a DRHE oktatói, hallgatói és munkatársai számára bibliaórákat, áhítatokat, 

imaköröket és egyéb hitéleti alkalmakat szervez és vezet, rendszeresen tartott fogadóórákon, illetve 

egyénileg egyeztetett időpontokban pedig bármikor beszélgetési lehetőséget kínál bármilyen 

személyes, életviteli vagy hitelvi problémáról.  

 

Lelki alkalmak, lelki élet 

Az ember testi, lelki, szellemi lény. Igaz, hogy az egyetemi élet elsősorban a szellemi fejlődés 

helye és alkalma, azonban egészséges, azaz teljes csak akkor lehet az ember, ha nemcsak testi és 

szellemi, hanem lelki életében is gazdagodik, fejlődik.  

Erre egyetemünk különböző alkalmakat kínál hitéleti és nem hitéleti hallgatóinak egyaránt. A 

mindennapi áhítatok tartására, és a napközbeni elcsendesedésre egy nagyon szépen kialakított kápolna 

biztosít lehetőséget. Hétfő esténként pedig közös istentiszteletre gyűlhetünk össze, ahol általában az 

egyetem lelkészi végzettségű tanárai szolgálnak. A hit nemes harcának megharcolásában a fent említett 

alkalmakon túl nagy segítséget nyújt egyetemünk közössége, ahol bátran lehet kérdéseket feltenni, 

választ keresni, hitet megvallani.  

Nagyon fontosak a diákok által szervezett különböző bibliaórák, hittel, vallással, élettel 

foglalkozó összejövetelek. Kötetlen formában, fiatalosan, énekelve, imádkozva, beszélgetve van 

lehetőség Isten tiszteletében, embertársunk szeretetében elmélyedni. Erre is van egy külön közösségi 

szoba, ahol sok érdekes kérdésről lehet programokat szervezni. Az Egyetemi Kollégiumban 

(internátusban) is van lehetőség részt venni bibliakörön, ahol szintén önmagunk, egymás és a 

Mindenható Isten megismerésére törekszünk a Biblia tükrében. 
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