الكنيسة عىل اإلنرتنت:
كيف تتجاوز من مجرد بث الخدمة اىل جلب الناس
إىل الكنيسة
إن قلب الكنيسة عىل اإلنرتنت هو الوصول إىل الناس لجلبهم ليسوع وتوفري وسيلة لهم لالنتامء إىل عائلة الله.
مع انتقال املزيد من الكنائس إىل اإلنرتنت ،يتم طرح أسئلة جديدة حول تجربة الكنيسة الرقمية.
هذه ترتاوح من:
هل سيكون يسوع عىل إنستجرام؟
هل سيحمل رسائله عىل يوتيوب؟
إىل األكرث جوهرية:
كم يجب أن تتطابق تجربتنا عرب اإلنرتنت مع تجاربنا الشخصية؟
كيف تتناسب الكنيسة عرب اإلنرتنت مع هدف الكنيسة األوسع؟
كام هو الحال مع جميع األشياء ،عند النظر يف وظائف الكنيسة عرب اإلنرتنت ،من املفيد النظر يف املقاصد التي تم إنشاؤها من أجلها .ال تقترص املقاصد
الخمسة للكنيسة املوجودة يف الوصية العظمى واالرسالية العظيمة عىل أي مكان أو منصة.

 5مقاصد الكنيسة

الرشكة :تنتمي إىل عائلة الله
التلمذة :ان تصبح مثل يسوع
العبادة :ان تحب يسوع
الخدمة :ان تخدم يف الكنيسة
التبشري :ان تخدم يف العامل وتشارك األخبار السارة
يساعدنا البحث يف أساس “ملاذا” عىل فهم “ماذا” للكنيسة عرب اإلنرتنت  -كيف تبدو املقاصد الخمسة للكنيسة يف عامل مشبع رقميًا؟
لقد وجدنا جهود الكنيسة عىل اإلنرتنت تربز نقاط قوتك وتضخم مشاكلك .إن الكنيسة الصحية التي توازن بني مقاصد الله الخمسة للكنيسة ،ستكون قادرة
عىل توسيع رؤيتها وقيمها باستخدام اإلنرتنت ألنها مركزة .سوف تكافح كنيسة غري صحية.
مفتاح الخدمة عرب اإلنرتنت هو الرتكيز عىل نقاط القوة يف كنيستك .ال تكرر ما تفعله الكنائس األخرى بافرتاض أنه ميكنك بناء جمهور برسعة .تتجاوز جهود
الكنيسة عرب اإلنرتنت ،مثل وسائل التواصل االجتامعي ،ملء املقاعد أو تعبئة البث املبارش .ابحث واعمل ما هو منطقي لكنيستك ورؤيتك واألشخاص الذين
ترعاهم.
ال تفكر يف حضور الكنيسة عرب اإلنرتنت كمشاهدين ولكن كتالميذ .أنت بحاجة إىل اسرتاتيجية لكيفية نقل “املراقبني” عرب اإلنرتنت إىل عملية تلمذة مقصودة
يف كنيستك ،أو كنيسة رشيكة ،أو رمبا كنيسة منزلية .هناك ثالث طرق يجب أخذها يف االعتبار عندما تفكر بتوسيع مساعيك عرب اإلنرتنت وكيفية مالءمة كل
هذا م ًعا ،ولكن أوالً ،فلنلقِ نظرة عىل بعض البيانات حول ما يحدث مع أولئك الذين يبثون بالفعل خدماتهم عرب اإلنرتنت.
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ملاذا هذا يهم؟
هل الكنيسة عىل اإلنرتنت مهمة؟ هل ستساعد أو تؤذي حضور كنيستي يف خدمة عطلة نهاية األسبوع؟ تحتوي البيانات الحديثة من جميع أنحاء البالد عىل
بعض األشياء املثرية لالهتامم عن قيمة التجربة عرب اإلنرتنت لكنيستك .نقرتح بشدة قراءة حالة الكنيسة عىل اإلنرتنت وماذا نعرف عن الكنيسة عرب اإلنرتنت،
ولكن لتوفري الوقت ،إليك ثالثة أشياء يجب وضعها يف االعتبار:
أوالً ،اإلنرتنت هو بابك األمامي الجديد .قال  75يف املائة من الكنائس التي شملها االستطالع يف أحد التقارير أن األشخاص حرضوا تجربتهم الكنسية عىل
اإلنرتنت أوالً ،ثم ظهروا شخص ًيا .يريد الشخص الذي ال يرتاد الكنيسة أن يعرف ما يجري داخل ذلك املبنى الذي تسميه الكنيسة .إن مشاهدة الخدمة من
أمان منزلهم يزيل الغموض عن التجربة غري املألوفة .يتخذ الزائر املحتمل أحكا ًما بنفس الطريقة التي نتخذ بها أنا وأنت قرارات العشاء باستخدام تطبيق ما.
ثان ًيا ،كشفت الدراستان أن البث الحي ال يرض بالحضور املحيل لغالبية الكنائس التي تتبنى نه ًجا عرب اإلنرتنت .من الصعب فهم التأثري الحقيقي لنرش الخدمة
عرب اإلنرتنت ،لكنني أجد أنه من املهم أن معظم الكنائس ال ترى تأث ًريا سلبيًا ميكن التعرف عليه .عندما بدأ الناس يف البث ألول مرة ،اعتقد الكثريون أن املبنى
سيتم إفراغه .وضع البعض أسوا ًرا جغرافية تحد من املشاهدين املحليني ،وتجنب البعض اآلخر البث واليوتيوب متا ًما.
هذا نهج قائم عىل الخوف ال يقوم عىل الحقائق .يأيت الناس إىل كنيستك بسبب العالقات الشخصية ،ويبقون بسبب املجتمع والرؤية .املحتوى من املنرب
عامل ،ولكن ليس املساهم الرئييس .شهدت غالبية الكنائس التي شملتها الدراسة إما من ًوا محل ًيا منذ إطالق البث عرب اإلنرتنت أو عدم وجود تأثري مبارش عىل
الحضور .يعتقد  20باملائة فقط أن البث عرب اإلنرتنت يرض بكنيستهم محليًا ،ولكن هذا العدد انخفض بشكل كبري عىل مدى السنوات العرش املاضية .يشك يف
أن النسبة املئوية التي تشهد تأث ًريا سلب ًيا عىل الحضور هي أنهم بحاجة إىل إعادة تقييم اسرتاتيجية التواصل الخاصة بهم (املزيد عن ذلك الحقًا).
ثالثًا ،تعمل العديد من الكنائس عىل متكني القادة الشباب من استكشاف منهجية الكنيسة عىل اإلنرتنت ،ولكن ال توفر املوارد الكافية والتدريب .يرى مثانية
ومثانون باملائة من الكنائس األمريكية عىل اإلنرتنت جز ًءا حيويًا من مستقبلهم .ومع ذلك ،يقول تسعة وثالثون باملائة إنهم يفتقرون إىل الرؤية يف هذا املجال
و 37باملائة غري متأكدين من كيفية ادماج االنرتنت يف رؤيتهم.
أصبح تواجدك عىل اإلنرتنت هو أول انطباع أويل مهم ملجتمعك  -فهو يحتاج إىل اهتامم من القيادة العليا .آمل أن تجد هذا مشجعا أن كل شخص يكافح من
أجل االستفادة من منوذج البث عرب اإلنرتنت ودمجه يف رؤية كنيستهم املحلية .إذا كنت تشعر بهذه الطريقة ،فأنت لست وحدك ،وبحلول نهاية هذا املورد
سيكون لديك بعض الخطوط العريضة والسياق إلطالق خدمة البث عرب اإلنرتنت بشكل أفضل.
تعريف الكنيسة عىل اإلنرتنت:
أبعد من مجرد اجتامع الكنيسة الفعيل ،تجربة الكنيسة املعززة عرب اإلنرتنت تخلق بيئة لتطبيق  1كورنثوس الفصل  ،12مبادئ التشجيع والتدريس وبناء
بعضنا البعض يف معرفة ونعمة الرب يسوع املسيح.
“لكن الله مزج الجسد ،معطيا الناقص كرامة أفضل ،لكيال يكون انشقاق يف الجسد ،بل تهتم االعضاء اهتامما واحدا بعضها لبعض .فان كان عضو واحد يتأمل،
فجميع االعضاء تتأمل معه .وان كان عضو واحد يكرم ،فجميع االعضاء تفرح معه” 1 .كور24-27 :12 .
الغرض من الكنيسة عىل اإلنرتنت:
توفر الكنيسة عىل اإلنرتنت وسيلة ألولئك الذين ال يستطيعون حضور اجتامعات محلية لالنضامم بنشاط إىل جسد الكنيسة من أي مكان .باإلضافة إىل ذلك،
فإن تقديم الكنيسة عرب اإلنرتنت يسمح للمؤمنني الجدد بالنمو يف النضج ،وإذا وصل جسد الكنيسة املحلية إىل منطقتهم ،فسيكونون قد منوا يف فهمهم
للكتاب املقدس لقيمة حضور جسد الكنيسة املحلية .بالنسبة ألولئك الذين يبحثون روحيا ،قد تكون خدمة الكنيسة عرب اإلنرتنت هي الباب األمامي لكنيستك
قبل وقت طويل من دخولهم يف املكان.
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منوذج الكنيسة املدفوعة بقصد :النظر يف أعامل الرسل 42-47 :2
القصد
التبيش
العبادة
الرشكة
التلمذة
الخدمة

املهمة
التواصل
التمجيد
التشجيع
التصحيح
التمكني

الهدف
أعامل 42-47 :2
االرسالية
وكان الرب كل يوم يضم اىل الكنيسة الذين يخلصون.
التعظيم
والرشكة ،وكرس الخبز ،والصلوات
االعضاء
وكانوا يواظبون عىل الرشكة ،وكرس الخبز ،والصلوات
النضوج
وكانوا يواظبون عىل تعليم الرسل،
كانوا يبيعونها ويقسمونها بني الجميع ،كام يكون لكل واحد احتياج الخدمة

التطبيق عىل االنرتنت
الدعوة لخدمة البث عرب االنرتنت
عبادة عرب االنرتنت
مجموعات عرب االنرتنت
تلمذة عرب االنرتنت
ان تخدم عرب االنرتنت

صمم الله الكنيسة لتحقيق خمسة مقاصد موجودة يف الوصية العظمى واالرسالية العظمى ،ورددها يف بقية الكتاب املقدس :جلب الناس إىل عائلة الله من
خالل العضوية ،وتنميتهم إىل النضج ،وتدريبهم لخدمة الجسد ،إرسالهم يف مهمة ملحبة جريانهم ،كل ذلك من أجل مجد وتعظيم اسم الله .تصبح الكنائس
صحية عندما توازن بني كل هذه املقاصد -والكنيسة عىل اإلنرتنت ال تختلف!
ميكن للكنيسة عرب اإلنرتنت أن تذهب إىل أبعد من مجرد إعادة تشغيل أو بث الخدمة لكنيستك .ميكن أن ترحب تجربة كنيستك عرب اإلنرتنت بالناس ،ثم
تساعد يف رعايتهم من خالل عملية تلمذة مقصودة .يوجد مثال رائع عىل كيفية التعامل مع هذه العملية يف الجدول أدناه ،باستخدام مقاصد الكنيسة كام
هو موضح يف أعامل الرسل :42-27 :2
“ وكانوا يواظبون عىل تعليم الرسل ،والرشكة ،وكرس الخبز ،والصلوات .وصار خوف يف كل نفس .وكانت عجائب وآيات كثرية تجرى عىل ايدي الرسل .وجميع
الذين امنوا كانوا معا ،وكان عندهم كل يشء مشرتكا واالمالك واملقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بني الجميع ،كام يكون لكل واحد احتياج .وكانوا كل
يوم يواظبون يف الهيكل بنفس واحدة .واذ هم يكرسون الخبز يف البيوت ،كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب ،مسبحني الله ،ولهم نعمة لدى جميع
الشعب .وكان الرب كل يوم يضم اىل الكنيسة الذين يخلصون.“ .
ملعرفة املزيد عن املوازنة بني املقاصد وهيكلة كنيستك للصحة ،قم بزيارة .PD.church/getstarted
منصات للكنيسة االفرتاضية
كانت الكنيسة األوىل يف سفر أعامل الرسل منوذج ملا هي الكنيسة .عىل وجه التحديد ،يف كتاب أعامل الرسل  42 :5تقول “ :وكانوا ال يزالون كل يوم يف الهيكل
ويف البيوت معلمني ومبرشين بيسوع املسيح .“ .نرى يف هذه اآلية وجود أنواع مختلفة من اللقاءات منذ األيام األوىل للكنيسة لتحقيق أهداف مختلفة .ميكن
تكرار أنواع االجتامعات واألهداف هذه يف تجربة البث عرب اإلنرتنت:
النص
يف الهيكل
ويف البيوت
معلمني
ومبرشين بيسوع املسيح

تعبري الكنيسة املحلية
خدمة العبادة
املجموعات البيتية
الصفوف املساقات والتعليم
منصة التواصل االجتامعي واالعالنات

تعبري الكنيسة االفرتايض
خدمة العبادة عرب االنرتنت
املجموعات البيتية عرب االنرتنت
منصات عرب االنرتنت ،زوم
منصة التواصل االجتامعي واالعالنات

من املهم أن نتذكر أن يسوع كان دامئًا أكرث تركي ًزا عىل األشخاص الذين كان يصل إليهم أكرث من الطريقة لتواصله .استفاد يسوع ،وبعد ذلك الرسل ،من الطرق
الرومانية وغريها من “التقنيات” التي كانت ستعترب عرصية ليومهم وعرصهم .هل ميكن ملنصة معينة املساعدة يف إنجاز مهمتك؟ ميكن االستفادة من معظم
الشبكات االجتامعية واألدوات عرب اإلنرتنت لتحقيق أهدافك ،ولكن ال توجد وصفة “مقاس واحد يناسب الجميع” .ستحتاج إىل معرفة ما يصلح لكنيستك.
التواجد عىل كل منصة لن ينمو كنيستك تلقائ ًيا .يتطلب األمر اسرتاتيجية مدروسة جيدًا تتامىش مع رؤيتك حتى تعمل .من املفيد أيضً ا مالحظة أنه يف
الكنيسة عرب اإلنرتنت كام هو الحال يف جميع مساعي الكنيسة ،انه يساعدك إذا كنت عىل معرفة باألشخاص الذين ترعاهم .ما املنصات التي يتفاعل معها
مجتمعك وأعضائك؟ رمبا تكون الرتكيبة السكانية املستهدفة عىل منصة واحدة أكرث من منصة أخرى .سوف تساعدك معرفة خرافك يف معرفة مكان العثور
عليهم عرب اإلنرتنت.
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عملية الكنيسة االفرتاضية

عمل يسوع من خالل عملية لنقل األفراد بشكل متزايد إىل مستويات أعمق من اإلميان ورشاكة أعمق مع نفسه ومع املؤمنني اآلخرين .نرى يف العهد الجديد
أن يسوع طلب من التالميذ أوالً “تعال وانظر” ثم طلب منهم أن “تعال واتبعني” ،وبعد بضع سنوات طلبوا منهم “تعال ومت” ألنفسهم .بنى هذا النهج
التدريجي إميان الناس من خالل نهج تضافري نسميه خطوات “الزحف امليش ،والركض “.
فيام ييل مثاين خطوات للكنيسة عىل اإلنرتنت إلنتاج أتباع مخلصني ليسوع يف نهاية املطاف.

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

تتم دعوة شخص يبحث روحيا ،ملشاهدة خدمة عرب اإلنرتنت أو يرى إعالنًا مستهدفًا وينقر عىل اإلعالن
دعوة لإلعالن عرب اإلنرتنت
ملعرفة املزيد
يحرض الشخص خدمة العبادة عرب اإلنرتنت ويكمل بطاقة االستجابة للتحدث مع الفريق الرعوي
خدمة العبادة عرب اإلنرتنت
للتواصل
ينضم الشخص إىل مجموعة الفيسبوك الكبرية ملعرفة املزيد عن العقيدة املسيحية ،ولكن (األهم من
مجموعة فيسبوك عىل اإلنرتنت
ذلك) معرفة من هم مثلهم وما إذا كان اآلخرون يطرحون أسئلة مامثلة
التعلم عرب اإلنرتنت دورة املؤمنني الجدد مؤمن جديد يكمل دورة عرب اإلنرتنت حول ما يعنيه وضع يسوع أوالً يف حياته ،واالنتامء إىل عائلة
الكنيسة  ،والدخول يف مجتمع الكتاب املقدس
يتفاعل العضو الجديد مع حدث أسبوعي مبارش عىل فيسبوك يف مجموعة الفيسبوك الكبرية .تشجعهم
مجموعات صغرية عرب االنرتنت
هذه التجربة عىل بدء مجموعة خاصة عىل فيسبوك مع األصدقاء املقربني ،واألشخاص الذين التقوا بهم
يف مجموعة الفيسبوك الكبرية ،للسامح مبزيد من املناقشة الخاصة .ستبدأ املجموعات الصغرية الخاصة
يف املقام األول من خالل التفاعالت النصية ،واالنتقال إىل املكاملات الصوتية بعد بضعة أسابيع ،ونأمل
أن تتحول إىل مكاملات فيديو زوم أو فيسبوك منتظمة حيث يتم بناء الثقة داخل املجموعة .ميكن
للمجموعة م ًعا دراسة الكتاب املقدس ودعم بعضها البعض روحياً.
التعلم عرب اإلنرتنت النمو أعمق يف اإلميان بالطبع يكمل دورة حول تعلم العادات الروحية لقراءة كلمة الله ،وأسلوب حياة الصالة ،وإعطاء الله
الوقت واملواهب والكنوز
ينضم إىل فريق خدمة عرب اإلنرتنت للمساعدة يف خدمة العبادة عرب اإلنرتنت ،أو خدمة مجموعة
فريق الخدمة
صغرية ،أو خدمة وسائل التواصل االجتامعي
اختياري :الكنيسة املحلية أو كنيسة بيتية يتم تشجيع أولئك الذين ليس لديهم مخاوف تتعلق بالسالمة عىل االندماج يف الكنيسة املحلية أو بدء
كنيسة منزلية مع اآلخرين من خالل إنشاء تجارب مشاهدة الكنيسة عرب اإلنرتنت يف املجتمع
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خمس مكونات إلطالق الكنيسة االفرتاضية
خدمة العبادة عرب اإلنرتنت:

أثناء تصميم خدمة العبادة عرب اإلنرتنت ،إليك بعض االحتياجات التي يجب مراعاتها:
• تعليم فعال للكتاب املقدس
• موقع الكرتوين مصمم للتعامل مع الفئة املستهدفة
• إنتاج فيديو عايل الجودة
• تفاعالت حية مبارشة مع املجتمع
• مسار للخطوات التالية (الربيد اإللكرتوين للمؤمنني الجدد؟ الخ)
• متابعة رعوية

خدمة وسائل التواصل االجتامعي:

ميكن أن يعمل تواجد كنيستك عىل وسائل التواصل االجتامعي جن ًبا إىل جنب مع خدمة الكنيسة عرب اإلنرتنت لجذب األشخاص ومواصلة املحادثة .هنا تحتاج
إىل النظر يف  -واألدوار لتعبئة األعضاء  -مساحة وسائل التواصل االجتامعي:
• فريق إنشاء املحتوى
• فريق املشاركة
• خطة تسويق لتنمية تواصلك وحضورك

خدمة املجموعة الصغرية:

تعد املجموعات الصغرية مفتا ًحا لالحتفاظ مبن ينجذبون إىل تجمعاتك الجامعية الكبرية (خدمة العبادة عرب اإلنرتنت) .يف حني قد يكون هناك أمان للباحث
الروحي يف عدم الكشف عن هوية يف خدمة العبادة عرب اإلنرتنت ،كلام متكنوا من االتصال مبجموعة صغرية عرب اإلنرتنت بشكل أرسع ،كلام كانت لديهم
الفرصة الكتشاف العالقات مع املؤمنني اآلخرين ،وكذلك الدعم الروحي والتلمذة.
مع منوك لخدمة املجموعات الصغرية عىل اإلنرتنت ،ستحتاج إىل فريق يركز عىل بناء مجتمع كبري ملجموعة الفيسبوك مع البث الحي عىل الفيسبوك يف الوقت
الفعيل واإلرشاف عىل مجموعة أصغر من األفراد الذين يلتقون بشكل خاص إلجراء محادثات أعمق .ميكن للمجموعات الصغرية استخدام املناهج القامئة
عىل الفيديو و  /أو الرسائل النصية لتوجيه أوقات االجتامعات الفردية عرب منصات البث مثل زوم .باإلضافة إىل ذلك ،ستكون هناك حاجة إىل دورات تدريبية
للمساعدة يف تربية مضيفي املجموعات الصغرية وتعليمهم أن يكونوا مجموعات متكاملة تركز عىل الصحة.

دروس للتعلم عرب اإلنرتنت:

سيتطلب إنشاء عملية تلمذة مقصودة تنمي املؤمنني حتى النضج إعادة التفكري يف كيفية تقديم كنيستك لربامج التلمذة .إذا كان لديك برامج مثل دراسات
الكتاب املقدس ،فكيف ميكن بث هذه التجارب أو تقدميها عرب اإلنرتنت ألعضائك عرب اإلنرتنت؟
أحد الحلول طويلة املدى هو نظام التعلم عرب اإلنرتنت الذي سيسمح لألعضاء بالوصول إىل الفصول حسب الطلب بالرسعة التي تناسبهم .للحصول عىل نظام
تعليمي ،ستحتاج كنيستك إىل العديد من مسارات الدورة التدريبية املدروسة حسب الطلب والتي تفصل أساسيات اتباع يسوع بتعليم الفيديو الدينامييك
بطريقة تفاعلية.

فريق العناية الرعوية:

بينام تبني تجربة الكنيسة عىل اإلنرتنت ،ستحتاج إىل اإلرشاف الرعوي لرعاية قضايا محددة تنشأ داخل املجتمع .ميكن لهذا الفريق أيضً ا أن يساعد يف معالجة
أي احتياجات رعاية تنشأ فوق ما ميكن معالجته يف املجموعات الصغرية .ينبغي أن تعدل القيادة باستمرار الرؤية لتحسني حركة املؤمنني الجدد ليصبحوا
أتبا ًعا مخلصني متا ًما ليسوع .يحتاج فريق قيادة الرعاية إىل أن يكون رسي ًعا ومرنًا مع عامل متغري دامئًا للكنيسة عرب اإلنرتنت.
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ثالثة مناهج لكنيسة صحية عرب اإلنرتنت
هناك ثالث طرق للكنيسة عرب اإلنرتنت أو للتعبري عن منوذج كنيستك باستخدام اإلنرتنت .يجب أن تضع كنيستك جميع االسرتاتيجيات الثالثة عند اتخاذ
قرارات من االستثامر يف التواجد عىل وسائل التواصل االجتامعي أو سبب إطالق البث الحي عىل الفيسبوك .كل ذلك يحتاج إىل ان يكون متصل بأهداف
كنيستك ،ويجب أن تحدث محادثات رفيعة املستوى مع القيادة ليك يتم تحديد النجاح بوضوح.

 .1نهج “القريب” :التفاعل مع األشخاص محل ًيا باستخدام اإلنرتنت.

ميكن لكنيستك استخدام اإلنرتنت للوصول إىل الناس يف مجتمعك وقيادتهم إىل موقع كنيستك .يف هذا السيناريو ،تصبح الكنيسة عرب اإلنرتنت “بابك األمامي”.
تتضمن األمثلة  Facebook Liveو  /أو  Church Online Platformو  /أو  ،YouTubeحيث تقوم خدمات البث الحي بدعوة األشخاص لحضور عطلة
نهاية األسبوع القادمة شخص ًيا.
يستفيد هذا النهج أيضً ا من اإلنرتنت ملساعدة أعضاءك عىل التفاعل مع منوذج الكنيسة أثناء عدم وجودهم يف كنيستك .عىل سبيل املثال ،ميكن أن توفر
الكنيسة عرب اإلنرتنت طرقًا لألشخاص املرىض أو يف موسم الحياة املقيد الحضور .ميكن أن يسمح لهم أيضً ا باالنخراط إلكامل مواد التلمذة بطريقتهم املفضلة
للتعليم و  /أو أن يكونوا جز ًءا من مجموعة عرب اإلنرتنت.

 .2نهج “يف أي مكان” :قم بإرشاك الناس عرب اإلنرتنت للمشاركة يف منوذج كنيستك من خالل بدء مبوقع يف مدينتهم.

بالنسبة للتكرار األول لهذا النهج ،يشارك األعضاء يف منوذج الكنيسة عرب اإلنرتنت فقط (مثل املجموعات عرب اإلنرتنت) .مع تطورهم ،يتم تشجيعهم عىل البدء
يف التعبري عن النموذج محل ًيا مع اآلخرين يف مدينتهم( .مثل كنيسة البيت)

 .3النهج “املختلط” :اجذب األشخاص عرب اإلنرتنت للمشاركة يف منوذج كنيستك من خالل حضور موقع كنيستك أو بدء موقع يف
مدينتهم.

يف هذا النهج ،ميكن أن تعمل كنيستك عرب اإلنرتنت كنقطة دخول للحضور الشخيص ملجتمعك بينام تخلق أيضً ا مجتم ًعا بني أولئك البعيدين الذين قد يرغبون
يف بدء تعبري الكنيسة يف منطقتهم.
ضع يف اعتبارك جميع املناهج الثالثة بعناية عند التفكري يف إطالق بث حي أسبوعي عىل الفيسبوك أو تقديم تجربة كنسية تفاعلية قوية عرب اإلنرتنت
باستخدام منصة الكنيسة عرب االنرتنت.

ما الطريقة التي تعمل بشكل أفضل مع رؤية كنيستك؟ النهج يحدد األهداف .إذا كنت تستخدم النهج القريب ،فتأكد أثناء البث املبارش لدعوة األشخاص
عرب اإلنرتنت لزيارة كنيستك يف عطلة نهاية األسبوع املقبلة وتوفري طريقة سهلة للمشاهد إلكامل بطاقة االتصال .إذا كان نهج “يف أي مكان” هو اختيارك،
فقم بتوفري طريقة للمراقبني لالنخراط يف كنيستك عن بُعد .عىل سبيل املثال ،حل املشكالت حتى يتمكن الحضور عرب اإلنرتنت من أخذ دروسك عرب اإلنرتنت
باستخدام برنامج إدارة التعلم ( ،)LMSأو الوصول إىل مواد املجموعات الصغرية رقميًا ،أو حضور جزء آخر من منوذج كنيستك عرب اإلنرتنت.

لذا ،ما هي خطوتك التالية؟

أقرتح أن يكون لديك حوار حقيقي مع قيادتك حول املسار الذي تجلب فيه الناس إىل كنيستك وتبنيهم حتى النضج .اعرض كل هذه الطرق الثالثة وارسم
خطًا واض ًحا ملا تريد أن تحاول التعبري عنه عرب اإلنرتنت .متى تريد دفع الناس إىل كنيسة محلية أو تجربة شخصية؟
اليك منوذج لهذا:
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تحدث برصاحة عن األساليب .أقرتح بشدة البدء بالنهج األول .مبجرد أن تبدأ يف استكشاف الكنيسة عرب اإلنرتنت يف سياقك وفهم قيادتك للمكاسب ،ميكنك
البناء نحو أهداف أوسع.
عىل سبيل املثال ،يف منهج قريب ،تكون “املكاسب” هي كيفية نقل شخص من االنرتنت إىل حضور شخيص .لذلك تصبح األسئلة:
• ما هي العوائق التي تحول دون انتقال شخص ما من املشاهدة عرب اإلنرتنت إىل الجلوس يف مقعد يوم األحد املقبل؟ من يرشف عىل التجربة عرب 		
اإلنرتنت؟
• هل يقوم شخص ما بدور فني أو راعي يف الخدمة عرب اإلنرتنت؟
• كيف يكمل األشخاص عرب اإلنرتنت بطاقة االستجابة؟
• من يتوىل متابعة بطاقات االستجابة؟
• ما الذي تقيسه أسبوع ًيا للحضور؟
كل هذه األسئلة لديها إجابات أكرث وضوحا مبجرد تحديد النهج واملسار.

التوظيف للكنيسة عىل اإلنرتنت

بينام تقوم بتطوير حضور أقوى عىل اإلنرتنت ،إليك أربع صفات وظيفية للراعي عرب اإلنرتنت يجب مراعاتها يف مصادرك وتوظيفك:

 .1الراعي املضيف أون الين
•
•
•
•

الرتكيز :التنسيق واالستيعاب
املوقع :دائرة نصف قطرها  30ميالً من عناوين الكنيسة
ساعات :متطوع أو بدوام جزيئ
الوصف :اإلرشاف عىل خدمة الكنيسة عىل اإلنرتنت ،وتنسيق تفاصيل البث األسبوعي ،وإدارة الخدمات التطوعية املرتبطة بخدمة الكنيسة عرب 		
اإلنرتنت ،ومراقبة مقاييس خدمة الكنيسة عىل اإلنرتنت ،وإنشاء  /إدارة اإلسرتاتيجية لنقل مراقبي خدمة الكنيسة عىل اإلنرتنت للحضور يف 		 -
خدمة الكنيسة الفردية.

 .2راعي التواصل الرقمي
•
•
•
•

الرتكيز :التنسيق واالستيعاب واالنطباعات الرقمية األوىل
املوقع :دائرة نصف قطرها  30ميالً من عناوين الكنيسة
ساعات :بدوام جزيئ أو بدوام كامل
وصف الوظيفة :يقوم راعي التواصل الرقمي بكل ما يفعله الراعي املضيف أون الين باإلضافة إىل إنشاء تجارب رقمية مقنعة لألشخاص الذين ال 		
يرتادون الكنيسة يف مجتمعك الكتشاف ما تدور حوله كنيستك .ميكن أن يكون هذا من خالل إعالنات الفيسبوك ،واألحداث الخاصة عرب اإلنرتنت،
و  /أو اتصاالت زوم ،و  /أو اسرتاتيجية وسائل التواصل االجتامعي التي تركز عىل تحريك املراقبني للحضور شخص ًيا.
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 .3راعي املوقع عرب اإلنرتنت
•
•
•
•
•

الرتكيز :التنسيق واالستيعاب واالنطباعات الرقمية األوىل واملجتمع
املوقع :يف أي مكان
ساعات الدوام :دوام كامل
وصف الوظيفة :كل ما يقوم به الراعي املضيف عرب اإلنرتنت وراعي التواصل الرقمي باإلضافة إىل اإلرشاف عىل املجموعات الصغرية عرب اإلنرتنت 		
ودورات الفيديو عرب اإلنرتنت املرتبطة مبسار التلمذة التي تركز عىل تحريك املراقبني للحضور شخص ًيا أو االتصال بكنيسة رشيكة قريبة يف منطقتهم.
اختياري :اخترب باملراقبني عرب اإلنرتنت ،ان يبدأوا مجموعات صغرية يف منازلهم ملعرفة ما إذا كان هناك اهتامم بإطالق مواقع مصغرة مرتبطة 		
بكنيستك من خالل الخدمات عرب اإلنرتنت.

 .4راعي الكنيسة يف أي مكان
•
•
•
•

•

الرتكيز :التنسيق واالستيعاب واالنطباعات الرقمية األوىل واملجتمع وزراعة الكنائس
املوقع :يف أي مكان
ساعات الدوام :دوام كامل
وصف الوظيفة :كل يشء يقوم به الراعي املضيف عرب اإلنرتنت ،الراعي الرقمي للتواصل ،وراعي املوقع عرب اإلنرتنت باإلضافة إىل اإلرشاف عىل 		
“حفالت املشاهدة” عىل الفيسبوك حيث تستضيف املجموعات الصغرية خدمة الكنيسة يف منزلهم ،والتي ميكن أن تتطور إىل موقع صغري لكنيستك
إذا تم تنميته.
اختياري :ميكن لراعي الكنيسة يف أي مكان اإلرشاف عىل اإلسرتاتيجية بأكملها أو املشاركة مع راعي املوقع الصغري بدوام كامل ،والذي ميكن لراعي
الكنيسة يف أي مكان استقطاب االشخاص املحتملني من خالل “حفالت املشاهدة” وتسليمهم اىل راعي املوقع الصغري.

سجل واحتفل بالنجاحات

اعرث عىل قصص النجاح وقم بتوثيقها طوال فرتة االختبار إلثبات إمكانية زيادة االستثامر يف منوذجك عرب اإلنرتنت .لقد قدمنا العديد من نقاط البيانات حول
ما ميكن أن تفعله الكنيسة عرب اإلنرتنت ،ولكن القصص من كنيستك هي األقوى.
يوفر اإلنرتنت فرصة هائلة لتحقيق الوصية العظمى واالرسالية العظمى ،لكن الحكمة رضورية .ال يتعلق األمر بكونك ذا صلة ،بل بكونك هادفًا بوقتك
ومواردك .اخرت نه ًجا ملدة ستة أشهر .بعد الفرتة التجريبية ،أعد التجمع ،وتحدث عام نجح ،وما مل ينجح ،وأحلم باملرحلة الثانية من التجربة.
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كيفية البدء
 11خطوة الحتضان البث الحي للفيسبوك واليوتيوب لخدمتكم
 .1الرتكيز عىل كيفية نقل “املشاهدين إىل حارضين” والتفكري يف كيفية عمل ذلك [استيعابهم].
 .2رحب باألشخاص عرب اإلنرتنت بشكل شخيص بواسطة الفيديو أثناء الخدمة وشجع املشاهدين ألكامل منوذج االستجابة ،و إرسل أمييل  /رسالة نصية أو
إرسال رسالة مبارشة إىل الصفحة املخصصة لذلك [الخطوة التالية هي املفتاح!].
 .3ضع مضيف محادثة ( ،)CHATمرحب عىل االنرتنت  ،ميكنه الرتحيب بالذين هم اونالين واإلجابة عىل األسئلة أثناء البث.
 .4إطلق فريق متابعة عرب اإلنرتنت للتعامل مع مناذج االستجابة ورسائل الربيد اإللكرتوين والنصوص والرسائل املبارشة .اهتم باألشخاص عىل مستوى فردي
وتواصل معهم لتوصيلهم اىل موقع معني (كنيسة).
 .5مكن متطوع لإلرشاف عىل البث الخاص بك .ابحث عن شخص ميتلك عمل او له باع طويل يف هذا العمل ألنه مييل إىل أن يكون عىل دراية بوسائل
التواصل االجتامعي.
 .6إطلق مجموعة عىل الفيسبوك ألولئك املتواجدين عرب اإلنرتنت ليكونوا يف تواصل يف هذا املجتمع خالل األسبوع .اعترب مجموعة الفيسبوك هذه كأنها
تجربة “تواصل ما بعد الخدمة”.
 .7ادرس امكانية إطالق مجموعات عرب اإلنرتنت إذا كان األشخاص يرغبون يف التجمع ولكن ال ميكنهم االلتقاء شخص ًياHow Online Small Groups .
Work
 .8احصل عىل دروس عرب اإلنرتنت باستخدام برنامج إدارة التعلم ( ) L.M.Sمثل  Teachable.comأو  YouTube.comأو .Thinkific.com
 .9تعمق يف “ ”Insightsعىل الفيسبوك و “ ”Analyticsعىل  YouTubeملعرفة ما يحدث أثناء البث .ركز يف مقاييس االحتفاظ باالشخاص .ال تنغمس يف عدد
األشخاص الذين شاهدوا املحتوى الخاص بك ،ولكن كم من الوقت شاهدوا واكتشفوا عدد األشخاص الذين شاركوا أثناء الخدمة.
متحمسة ملا هو ممكن ان يكون
 .10تحدث عن قصص نقل األشخاص من اونالين اىل اوفالين وشارك قصص عن كيفية استيعابهم مع قيادتك .اجعل قيادتك
ً
اونالين  ،مام سيساعد يف تعزيز تجربتك الرقمية.
 .11قم بتوسيع خرباتك االونالين من خالل استكشاف .churchonlineplatform.com
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