
Scopul bisericii din Iris: 
 

Creşterea în cunoaşterea şi slujirea lui Dumnezeu, prin cunoaşterea şi 
trăirea Cuvântului Lui.  
 
Scopul se realizează prin conjugarea a două bătălii, prima fiind legată de 
întâlnirile noastre, iar a doua de relaţiile dintre noi: 
 
 Transformarea adunărilor noastre în ocazii de zidire sufletească, în 

urma întâlnirii noastre cu Dumnezeu în Cuvânt şi a bucuriei închinării 
noastre împreună înaintea Lui. 

 Înmulţirea şi maturizarea grupurilor de părtăşie, în şi prin care să se 
realizeze funcţia pastoral-misionară a bisericii.  

 
Credem că lucrarea cu tineretul din Iris trebuie să meargă în aceeaşi direcţie cu 
biserica şi să fie o modalitate de aplicare a scopului bisericii. Accentul în aceste 
întâlniri publice dorim să fie pus pe tinerii necreștini care îl caută pe Dumnezeu. 
Drept urmare publicul țintă este format din tinerii necreștini de azi. 
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Obiectivele:  
 
Creşterea în cunoaşterea lui Dumnezeu: 
 

1. Comunicarea adevărului într-o formă adecvată tinerilor, 
prezentând soluţii adevărate la probleme cotidiene. 

2. Prezentarea unui mesaj care să împlinească cele trei nevoi ale 
omului: nevoia de Dumnezeu, nevoia de semnificaţie, nevoia de 
relaţii.  

3. Arhivarea informaţiei a.î. să putem fi relevanţi în Iris, Cluj, 
România. În prezent şi viitor. 

 
Slujirea lui Dumnezeu, prin cunoaşterea şi trăirea Cuvântului Lui.  
 
Două bătălii, prima fiind legată de întâlnirile noastre, iar a doua de relaţiile dintre 
noi: 

 Transformarea adunărilor noastre în ocazii de zidire sufletească, în 
urma întâlnirii noastre cu Dumnezeu în Cuvânt şi a bucuriei închinării 
noastre împreună înaintea Lui. 

 
4. Dezvoltarea unui cadrul adecvat în care orice membru din 

biserică, tânăr să se simtă liber să îşi cheme prietenii care nu îl 
cunosc pe Dumnezeu. 

5. Menţinea unei legături între generaţii. 
6. Prezentarea unor modele care să întărească adevărul din 

respectiva seara şi care să îi influenţeze pe ei.  
7. Menţinerea unei ambianţe calde, prin relaţii şi mărturie. Pe 

lângă informaţie.  
 

 Înmulţirea şi maturizarea grupurilor de părtăşie, în şi prin care să se 
realizeze funcţia pastoral-misionară a bisericii.  

 
8. Identificarea celor care doresc să îl cunoască pe Dumnezeu mai 

profund și să dezvolte o relație sănătoasă cu Dumnezeu în 
vederea integrării lor în grupuri mici, biserici de casă. 
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Mijloace: 
 
Putem influenţa familiile prin tinerii care preiau mesajul şi îl duc în familie. Leagă 
familiile.  
 
În ce priveşte scopul cred că nu poate fi altceva decât cel care biserica şi l-a 
propus. Nu cred că noi trebuie să mergem pe altă linie. Probabil noi ar trebui să 
avem obiective diferite, sau poate chiar şi acestea pot fi identice, iar noi trebuie 
să adaptăm problematica propusă de biserică la tineret prin mijloace specifice. 
 
 

1. Dezvoltarea unui cadrul adecvat în care orice membru din biserică, tânăr 
să se simtă liber să îşi cheme prietenii necreştini şi să îl cunoască pe 
Hristos. 

  
 Prin subiectele pe care le alegem. 
 Transmiterea informaţiei pe limba lor, folosind soluţiile 

cotemporane. 
 Lucrarea cu uşierii. 
 Standarde de calitate promovate, profesionalism în organizare.  
 Închinarea: piese, stil de muzică, mesaj, prezentarea pieselor. 

 
2. Comunicarea adevărului într-o formă adecvată tinerilor, prezentând 

soluţii adevărate la probleme cotidiene. 
 

 Nevoi esenţiale ale individului: identitatea în Hristos, autoritatea, 
model viu pt cei din jur, să te laşi să fii schimbat. 

 Elementele creative. 
 Plan coerent, fir roşu. 
 Modelele prezente, invitaţii serii. 

 
3.  Arhivarea informaţiei aî să putem fi relevanţi în Iris, Cluj, România. În 

prezent şi viitor. 
 

 Grup pe yahoo 
 Dosar, CD 
 Site  
 Program seară+rezumatul serii 
 Raport de întâlniri 
 Instrumente de evaluare şi rezultatele 

 
4. Menţinea unei legături între generaţii. 
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 Invitaţi: frecvent şi de vârstă 2,3 
 Discuţii cu cei în vârstă care vin la întâlniri 
 Discuţii cu cei mai mici şi implicarea lor 
 Arhivarea informaţiei 

 
5. Prezentarea unor modele care să întărească adevărul din respectiva seara 

şi care să îi influenţeze pe ei 
 

 Noi 
 Invitaţii care trebuie să vorbească la subiect 
 Modele din Scriptură 

 
6. Menţinerea unei ambianţe calde, prin relaţii şi mărturie. Pe lângă 

informaţie.  
 

 Lucrarea cu uşierii 
 Relaţii cu 2-3 tineri am putea să îi influenţăm. Încurajare.  
 Crearea unei atmosfere degajate şi a unor momente umoristice 
 Muzica de ambianţă 
 Mesajele de întâmpinare pe videoproiector 
 Decorul 
 Ceai şi cozonac 
 scrisori la primii veniţi 

 
7. Cele trei nevoi mari: Dz, semnificaţie, relaţii. 
 

 Subiecte tematice: trinitatea, planul mântuitor, bărbatul şi femeia (1 
Tim 2), familia, relaţii (cu persoane de acelaşi sex, cu persoane de 
sex opus), puritatea sexuală, darurile spirituale, planul lui Dz pentru 
fiecare, identitatea în Hristos, autoritatea, model viu pt cei din jur, 
să te laşi să fii schimbat. 

 Găsirea unor soluţii concrete pentru a putea „finaliza” ce facem în 
serile de tineret 

 Schiţă+bibliografie. 
 
8. construirea unei echipe de slujire care să fie capabilă să: 
 

 să funcţioneze ca un nucleu pentru această problematică în Iris, 
lucrarea cu tineretul 

 să dea o direcţie în orice moment 
 să ţină legătura cu mersul bisericii 
 să poată găsi mijloacele necesare implementării planurilor 
 să îşi împartă responsabilităţi pentru eficientizarea activităţii 
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 să facă faţă schimbărilor sociale şi nevoile spirituale contemporane 
 să facă faţă crizelor de resurse umane în echipa de lucru 
 să organizeze întâlniri de lucru eficiente 
 

9. Identificarea celor care doresc să îl cunoască pe Dumnezeu mai profund 
și să dezvolte o relație sănătoasă cu Dumnezeu în vederea integrării lor în 
grupuri mici, biserici de casă. 


