Stewarding Relationships
Protokoll for hosting jødiske religiøse og politiske ledere for DPPJ
Herren er i bevegelse i vår tid, og hans ånd vekker Kirkens og verdens oppmerksomhet mot
Jerusalem og nasjonen Israel. Midt i dette, er det enestående muligheter til å dyrke ekte
relasjoner med den jødiske verden. I respons til dette, og den kommende Bønnedagen for
fred for Jerusalem, ønsker Eagles 'Wings å tilby noen forslag til retningslinjer i all
ydmykhet.
Historisk kontekst: Hvordan ser vi (den kristne verden) på den jødiske verden?
Dessverre har Kirken en skammelig historie i forhold til vår kontakt med jødiske
lokalsamfunn. Kirken, før og etter reformasjonen, har gjort seg skyldig i å
ydmyke, isolere, utvise, konvertere ved makt og til og med massakrering av jøder, og ikke
minst vår nær totale taushet under Holocaust. Til et folk med en meget sterk kollektiv
hukommelse kan vår invitasjon til samarbeid og solidaritet virke skremmende og misforstått.
Mål og motivasjon: Hva gjør vi og hvorfor gjør vi det?
Grunnen til at vi ønsker å nå ut til det jødiske samfunnet, i sammenheng med Bønnedagen
for fred for Jerusalem, er å formidle vår tro på Guds evige pakt med dem, vår
kjærlighet til dem som mennesker, og vår støtte til nasjonen Israel ... at hun har en rett til å
eksistere og at hun har en rett til å forsvare seg selv. Vår motivasjon er ikke konvertering.
Det er ekstremt viktig at dette temaet er konsekvent gjennom de tjenester som din
gjest – enten religiøs og / eller statlig – deltar i. Spesiell musikk, lovsang, bønn, budskap,
og alle andre elementer av deres engasjement og eksponering for tjenesten skal forbli
innenfor kontekst av de primære mål og motivasjoner av Bønnedagen for fred for Jerusalem.
Vi ønsker ikke unngå navnet eller personen Jesus, siden det er gjennom hans kjærlighet at
vi vet om Faderens hjerte for det jødiske folk, og for sitt land (Joel 1:06, 2:18, 3:02). Vi
erklærer imidlertid, både i ord og gjerning, solidaritet med det jødiske folk om de blir
Kristne eller ikke. Hvorfor? Guds pakt med det jødiske folk er helt ubetinget, og som
Bibeltro kristne, er vår støtte og beskyttelse for dem basert på en "evigvarende"
ubetinget pakt og vår lydighet mot Guds Ord, ikke på deres beslutning om å følge
Kristus. Vår Watchmen on the Wall Training Manual har et helt kapittel viet til "Ofte
stilte spørsmål av jøder ", som vi anbefaler deg å lese som du er engasjert i judeoKristne relasajoner
Effektiv ikke-konfronterende kommunikasjon: Hva man bør si og hva man ikke bør si.
Når vi begynner og pleie våre relasjoner med det jødiske samfunnet er det viktig for oss å
være varsomme med vårt språk og innholdet i vår dialog. Mange av begrepene som er felles
og allment forstått blant troende kan være en grunn til misforståelse.Velg derfor dine ord
med omhu, og ikke snakk "kristelig."

Protokoll for offentlige tjenestemenn: Forberedelser med å møte spesielle gjester.
Hvis du er privilegert til å være vert for en offentlig tjenestemann og / eller en representant
for den Israelske regjering, sørg for egnede overnattingssteder. Ordne med adkomst til og
fra lokalene og for bevegelse gjennom dem, i sikre områder vekk fra store folkemengder og
mye trafikk. Hvis det er mulig, ha et privat rom hvor gjestene kan vente før de er klare til å
delta på møtet, Dette er spesielt viktig for kirker med to møter.
Protokoll for rabbinerne og andre religiøse gjester: Etikette i forbindelse med religiøse
gjester.
Det ville være nyttig å innlemme retningslinjene for offentlige tjenestemenn når man
skal planlegge for religiøse gjester. I tillegg til disse forberedelsene bør du ha koscher mat,
med engangsbestsikk, tallerkner etc., i det private rom som du har gjort i stand.
Ortodokse menn berører ikke andre kvinner enn sin kone, så derfor er ikke håndhilsener
passende i møte med en kvinne.. Det er varierende grader av ortodoks praksis fra
ultraortodokse til moderne ortodokse og dette gjelder kanskje ikke for alle, men det er best å
anta at det er tilfelle, og la din gjest lede.
Du kan finne det nyttig å besøke denne linken nedenfor som omhandler koscher etikette.
http://www.mazornet.com/jewishcl/Kosher/kosheretiquette.htm

