
S t i ll e M i l d e R ø st                                        
Shalom kjære venner;                                     juni 2017 
"Jeg vil ikke la deg gå, med mindre du velsigner meg ... Du har 
bestridt Gud og meg… Hengi der til bønn, vær våkne og fylt 
med en holdning av takknemlighet" 
1.Mosebok: 32: 26b, 28b. Kolosserne 4: 2 

Mine kjære venner, vi måtte trykke papirutgaven av dette brevet 
på vårt kontor da våre midler ikke strekker til, vi ønsker å få det 
profesjonelt trykt med tiden, men for å se fargebildene kan dere 
gå inn på nettsiden min: www. stillsmallvoice.tv 

Takk til alle dere verdifulle personer som leser dette, takk for at 
du bryr deg og ber for Jay i denne kritiske tiden i hans 

forbedringsprosess. Å ta det rolig vil være en utfordring for han, men han har et dedikert lag rundt ham, 
inkludert hans fire sønner og meg.  
Før operasjonen ble jeg sendt til Yad Sarah, (Sarahs hånd) for å hente en gåstol til han. Denne 
serviceorganisasjonen drives av frivillige og damen  
som møtte meg fortalte: "Under Holocaust ble min mor skjult i en bunker i 6 måneder sammen med 15 
andre. Hun sultet til døden, jeg var nyfødt, men hun ammet meg til siste stund og jeg overlevde." Man vet 
aldri hvem man møter på dette stedet. Tim King, en gammel familie venn skrev dette kort tid etter hans siste 
besøk på 
sykehuset. "Jeg dro for å se til Jay på Sha'ar Tzdek sykehus etter operasjonen hans. Da jeg kom til intensiv-
avdelingen var døren låst, men heldigvis fikk jeg «ETT 
minutt» av en veldig snill sykepleier. Jay var helt uvitende 
om min tilstedeværelse. Når jeg så ham tenkte jeg på alt hva 
dere to har gjort for så mange. Det er nå deres tur til å motta 
fra oss. Kjære, kjære venner, vi står med deg, og er ikke 
langt borte i denne svært utfordrende tiden. Og ... så jeg ba 
jeg i ETT minutt for fullstendig helbredelse, og proklamerte 
at ikke én dag i hans liv skal mangle! Åpenbart er hele 
denne prosessen ganske alvorlig, og min kone, Martha og 
jeg vil bare at du skal vite at vi er her med deg. Du hører 
sikkert det fra mange mennesker, men du skal vite; Jay er 
elsket av mange .... vi bryr oss, ta det imot. Vennligst vær 
frimodig og si ifra hvis du trenger vår hjelp. “ 

Jerusalem, byen hvor den Allmektige har satt sitt navn. 

Vi feirer nå 50 års jubileum for Jerusalems forening under israelsk suverenitet i 1967. Når byen ble frigjort 
gråt tøffe IDF-soldater. Den gamle byen Jerusalem ble plyndret, fullstendig ødelagt av den Jordanske hær og 
palestinske krigere erobret byen fra 1948 til 1967. Det jødiske kvartalet fikk gjennomgå ytterligere. Både 
synagoger og kirker ble brukt som latriner og staller. Vår Gud er i arvstransaksjonen og ser til at hans barn 
får det som er rettmessig deres. « Men etter at jeg har rykket dem opp, vil jeg igjen være barmhjertig 
mot dem og føre dem tilbake, hver til sin eiendom og til sitt land.» Jeremia 12:15. Jødene begynte å 
returnere i 1880-tallet etter den romerske spredning og ødeleggelse av Jerusalem i 70 e.Kr. som ble profetert 
av Jesus som gråt. Hvorfor? Hun kjente IKKE dagen for hennes besøk ... «Gled dere over Jerusalem og 
fryd dere over henne, alle dere som elsker henne!» Jesaja 66: 10a 
Dette skriftstedet er skrevet i kommandoform. Vi må elske det som Gud elsker, og hate det som Han hater. 
La oss aldri glemme at Han hater ondskap og synd, ikke mennesker. I dag er Jerusalem et sted for 
inspirasjon, handel og tilbedelse for jøder, kristne og noen muslimer. Hun er vakker med sine hager og 



parker. Gamlebyen er badet i lys om natten idet israelerne gleder seg over hennes frigjøring. Hun er på vei til 
å bli en av verdens 6. topp høyteknologiske byer på grunn av banebrytende og nyskapende bidrag gjort 
globalt. 
Dessverre er dette dagene til "Zion Controversy". Les Salme 2. Men vår Gud som sitter i himmelen skal le. 
Les Salme 2. Den israelske presidenten Rivlin krevde en Internasjonal Bønnefrokost for Jerusalem. Den 
Internasjonale Kristne Ambassade (som både Jay og jeg er grunnleggere av) hjalp til med forberedelsene. 
Når jøder og kristne arbeider, lærer og ber sammen så kan STORE ting skje! 

1. .. spør om Herren: 
Bibelen beskriver David som "en mann etter Guds hjerte"? Hvorfor? Han, som deg og jeg gjorde mange 
feil ...Vel, jeg tror det var fordi som vi ofte leser; "han spurte Herren." Den beskrivelsen berører mitt hjerte 
og min oppmerksomhet. Vil vi være lik? La oss se på Salme 122, skrevet for alle som tror på Israels Gud og 
Hans Messias. Igjen, det er i skrevet i loven om å be for fred i Jerusalem. Nøkkelen er ordet BØNN - Sha'al 
(hebraisk) i vers 6. Ved å være oppmerksom på bønnens kraft, håper jeg at du vil sette pris på dette. BØNN 
på hebraisk betyr: spør, spørre, be om, be, ønske, etterlengte, ønske og etterspørre! Snakk om insistering ... 
ikke slipp taket. I denne salmen blir vi fortalt "å be om" eller "spørre om" Guds folk og for Herrens hus 
(vers 8, 9). Flere og flere 
 kristne våkner opp til denne betydningen om Israel, men hvor mange er det som «står i forbønn for Guds 
folk ...?" For eksempel har vi i de siste to månedene hatt begrenset økonomisk støtte! Jeg er veldig 
overrasket over dette, og jeg håper du er det også. Jeg refererer ikke i det hele tatt til den gruppen av eldre 
trofaste hellige som har jobbet med oss i flere tiår! Så dette er vårt kall i henhold til Salme 122: Jeg skriver 
poengene i 1. person entall ... !  

- Jeg blir bedt om å søke Jerusalems gode. Å alvorlig be for hennes velferd.  
- Jeg skal spørre med sann bekymringer om hennes tilstand.  
- Jeg skal "be om" eller "be om" Jerusalems fred som en mor ville be om et ønsket barn. Jeg kjenner 
personlig den slags bønn, fordi jeg spurte Herren om vår yngste sønn, og ble hørt i det høyeste. 
Overlykkelig fødte jeg Daniel i en alder av 46 i Jerusalem. Salme 85: 5,6.  

VELSIGNET VÆRE HANS NAVN… 

Guds 4 bokstavsnavn «YHVH»  på hebraisk ... er verbet-Å VÆRE. Moses sa at Hans navn er «Jeg er". På 
tabernaklet og templets tid uttalte ypperstepresten dette navnet én gang i året på Kippur, forsoningsdagen, 
når han gikk inn i det helligste og ba om syndens tilgivelse for seg selv, sin familie og nasjonen Israel, 
SAMT de omkringliggende nasjonene. Det var et fryktet øyeblikk. Selv i dag sier jøder, HaShem eller 
Adonai eller Herren, i stedet for Navnet. Men Gud er vår Skaper, og Han har satt essensen av HANS NAVN 
i vårt dagligdagse ordforråd. For eksempel: Du spør meg hvem jeg er, jeg svarer: "Jeg er Meridel." Uvitende 
bruker jeg HANS HELLIGE NAVN hver gang jeg refererer til meg selv, fordi jeg kom fra ham. Selah! 
Tenk og betrakt det for et øyeblikk! Hvor vakkert, dypt og intimt er hans veier, de definerer oss!  

Du Kan gjøre en Forskjell:  
Dere er folket som har gjort det mulig for oss å fullføre vår nyeste dokumentarfilm mot menneskehandel i 
Nepal. Den ble vist nasjonalt i Finland på TV 7 den 27. mai. Stifterne av TV 7 oversetter filmen til estisk, 
svensk og russisk. Den 5. juni ble den vist nasjonalt 
over Norge av Visjon Norge. Denne filmen blir nå 
dubbet til spansk og tysk. Vi ber for enda større media 
muligheter i Sør-Amerika, Sveits, Tyskland og 
Østerrike. Vi er ber om åpne dører i medieforetak over 
hele verden. Hvis du har kontakter, må du gjerne hjelpe 
oss.  Mange av dere har mottatt kopier av "Du Kan 
gjøre en forskjell". Vi foreslår at du har en visning i 
din bønnegruppe, bibelfellesskap, kirke eller nabolag. 
Takknemlighet oversvømmer Jays hjerte imens han 



friskner til på sykehuset. Herren velsigner filmen på vegne av det pågående arbeidet av de svært ydmyke og 
dedikerte Nepalerne. Vi er overbeviste om at når Abba Far setter en ting, "kan ingen hindre det!" Foto t.h: 
David, Chris, Meridel og Josh, Dan mangler.  

Vennligst husk.. 
Vi vil gjerne være din israelske familie i Jerusalem. Husk jødene er det levende bevis for Jesu fysiske 
familie. I begynnelsen av sitt arbeid sa han: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i 
Israels hus.» Matteus 15:24 
 Vi leser om Messias som lærer dem, møter deres behov og ber og gråter over dem og Jerusalem fordi de 
IKKE kjente dagen for deres besøk. Han har aldri mistet sin første kjærlighet. Han lengter etter å være hos 
oss, for å være kjent av oss alle, for å leve blant oss. Store endringer finner sted for at dette skal bli en 
realitet. Han prentet denne kjærligheten til mitt hjerte med kommandoen i 1969; "Hvis du elsker meg, elsk 
Mitt folk!" Enkelt, dypt! Det endret vårt livs arbeid, vår bolig og til og med vårt statsborgerskap. Takk for 
at du ber for Fredsfyrstens hjemkomst til Jerusalem. Vi ber imot bedrag i Israel og i Menigheten.  

Sha'ar Tzdek Hospital 
Porter av rettferdighet 
Jeg har blitt oppmuntret og utfordret når jeg 
besøker Sha'ar Tzdek i løpet av de 50 dagene 
Jay har vært der siden desember 2016. Livet 
bringer oss tøffe tider med uforutsette 
velsignelser. Denne hjerte-avdelingen er den 
beste i Jerusalem og kirurger kommer på besøk 
fra hele verden for å ta oppfriskningskurs. 
Tyngden av meningen med livet er til å ta og 
føle på. Som mange av dere vet, når de arbeider 
med problemer i hjertet, er livets lengde og nærheten til døden håndgripelig. På 
dette stedet er det respekt for alle. Rom er delt av alle tre trosretninger, jøder, 

kristne og arabere. Toleranse og hensyn, selv menneskelig vennlighet blir sterkt overholdt av den dedikerte 
staben, det være seg sjefen, helsepersonell, studenter eller kjøkken- og rengjøringspersonalet. Vi var så 
fornøyd med kvaliteten av omsorg.  

VENTEROMMET: 
Ventetiden under Jays kirurgi var den tøffeste tiden 
for oss alle. Vi delte venterommet med mange andre.  
Bilder til høyre: Du ser en muslimsk familie fra 
Betlehem. Foto tv: Mennene med hodet til bakken er 
muslimer som ber under Ramadan. Like ved sitter en 
religiøs jøde som leser i en bønnebok. Foto tv: Daniel 
falt i en utmattet søvn under ventingen. Bønn er en 
konstant. Jeg hørte på lovsangs, og oppmuntret meg 
selv i Jesu navn og Jesu blod. Ja, det var tårer, jeg 
kjempet for liv og helse for min elskede. Til slutt da 
vi følte at vi var på slutten av utholdenhet, kom 
kirurgen og gav oss en rapport. Han utførte fire 

prosedyrer på Jays hjerte, han var fornøyd og at alt 
skulle være bra. 

 Foto t.h: Å se Jay var et sjokk, til og med denne erfarne sykepleieren.. Se bildet 
nedenfor. Mange av dere kjenner traumer for hele familier fra denne typen 
hendelser. For 11 dager jobbet personalet døgnet rundt med Jay gjennom den første 
tilfriskningsperioden. Han ble skrevet ut og sendt videre til et rehabiliteringssenter 
for hvile før han begynner med 3 måneders rehabilitering med 3 besøk i uken på 



sykehuset. Først måtte han lære å puste dypt og hoste. Rawlings-familien gir gladelig æren til Herren, 
Israels Gud. Vi anerkjenner takknemlighet og respekt for staten Israel og det medisinske personalet 
på Sha'are Tzdek-sykehuset. Å være israelere har fått enda en ny dybde.  

Hilsen fra Jay:  
Han valgte dette for å uttrykke sin kjærlighet til Abba Far og Jesus.  
" Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine 
verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg 
ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da 
jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, 
 de fikk form før én av dem var kommet. " 
Salme 139: 14, 15, 16.  
Foto t.h: Jay forteller Eli, 
en russisk jøde, om de 
årene som han jobbet med 
å l a g e f i l m e n o m 
tilstanden til de fangne 

sovjetiske jødene. Han fortalte om å bli tatt av KGB, og 
hvordan han samlet inn penger til filmen, og hvordan "Porter 
av Bronse" oppfordret jøder og kristne globalt til å presse 
sovjetiske ambassader verden over til utgivelsen kom i1991. 
Deretter over 1 000 000 russiske jøder kom hjem. Foto t.v: 
Denne sykepleieren sa: "Det er inget ondt øye mellom deg og 
din kone!"  
Det finnes flere måter du kan støtte mitt pågående 
helbredende arbeid gjennom å støtte Stille Milde Røst. Jeg 
spesialiserer meg på "skjulte sår", som ofte kan være 
dødelige. Min siste bok, fokuserer på generasjoner av seksuelt misbruk og er klar for trykk. Jeg vil sette pris 
på hvilken som helst hjelp du kan gi, også for arbeidet i Nepal med de rammede og misbrukte. Jeg elsker 
dine personlige notater og brev. De betyr så mye for meg og min familie.  

Jays operasjon var under Shuavot, Pinsen. Dette er en av årets tre viktigste fester. Det regnes som en sabbat, 
så dette bildet ble hengt opp ved inngangen. Dette regnes som en tid med enorm velsignelse. I antikken ble 
loven gitt til Moses og 2000 år senere ble Den Hellige Ånd utøst på de 120 og menigheten ble født. "Jeg er 
din del og din arv!" 3. Mosebok 18: 20 

Foto t.h: Shabbat Shalom-bildet hengt opp i ved sykehusinngangen. For å 
avslutte med en god hilsen, ble denne ferske sjelen født på samme dag som 
Jays operasjon, og her er hun på vei hjem med sin splitter nye mamma og 
pappa, som ikke ønsket å bli med på bildet. Jay forlot sykehuset den ellevte 
dagen etter operasjonen. Deretter tilbrakte han fem dager på et vakkert, rolig 
rehabiliteringssted, hvor han bare kunne hvile, og spesielt sove og begynne 
på den lange veien til full gjenoppretting. Takk for at du deler denne reisen 
med oss. Vi sender deg Faderens velsignelse fra Jerusalem. Jay, Meridel 
og faf milie. 
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