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DMI arrangerte leir for døve i Syria.

DMI i Syria «Vi gir oss ikke!»
Av Gunnar Dehli

De valgte å bli i Syria! De kunne
ikke svikte det kallet de hadde fått
fra Gud om å arbeide blant døve i
landet.
For ti år siden opplevde Nedal
Sleman og hans venn Fadi Alfchoufi
fra Damaskus å få et kall til å bringe
Guds ord til døve i landet. Se s 2 - 4.
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Hjelper døve flyktninger i eget land
Av Gunnar Dehli

Mange mennesker i Syria er
ﬂyktninger i eget land. I
Damaskus tar DMI-menigheten imot døve ﬂyktninger
som har bliU husløse og
arbeidsløse. I løpet av de fem
årene med krig, har mange
søkt Elﬂukt i hovedstaden.
Menigheten hjelper dem med
liU penger El mat, klær og
husleie. Noen av ﬂyktningene
har vært kidnappet av IS og
får samtalehjelp eUer
traumaEske opplevelser i
fangenskapet.
Her er noen av ﬂyktningene.

Flyktet El Damaskus Saad og hans familie fra Aleppo.

Flyktet El Damaskus Fadi fra Homs.

Flyktet El Damaskus Motea og kjæresten fra LaUakia.
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Flyktet El Damaskus Rana fra Sadad.

Flyktet El Damaskus Elie fra Zabadani.

Flyktet El Damaskus Gorob fra Homs.

Bibelord:

Gud, jeg roper til deg, du som
svarer.
Vend øret Jl meg og hør mine
ord!
Vis din underfulle miskunn!
Du frelser dem som ﬂykter fra
ﬁender og søker Jlﬂukt ved din
høyre hånd.
Vokt meg som din øyensten, skjul
meg i skyggen av dine vinger.
Salmene 17,4

Flyktet El Damaskus William fra Sweida.
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Bringer håp til døve i Syria
Av Gunnar Dehli

Målet for Nedal og
Fadi er at døve får
kjenne Jesus og at
disse døve kristne
kan bli ledere og
prege
døvesamfunnet.
Tidligere drev de
også arbeid i
Aleppo, Homs,
Lattakia og Sweida.
Dette er umulig nå.

Damaskus: Over 40 døve hver uke El bibelstudium.

Nedal med sin familie bor like utenfor
Damaskus.
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Fadi med familie bor vegg i vegg med
Nedal.
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Giftermål i Tanzania
Av Lill Muir

Vi gratulerer to par
fra DMIs menighet
i Dar es Salaam
som nylig giftet
seg. Begge parene
ble viet i kirkebygget som
døvemenigheten
selv har reist!
Vi ber om Guds
velsignelse over
samlivene deres.
Paret på bildet
nederst er begge
døve.
I det andre paret,
er ektemannen
hørende, og kona
døv.
Begge to er lærere
ved den lokale
døveskolen.
De ville gifte seg i
døvemenigheten
for å la folk få se at
døve og hørende
kan jobbe og leve
sammen.
La oss også be for
dem når de deler
budskapet om
Jesus blant barna
som de underviser.
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Bønnetemaer

Økonominytt

• Be for DMIs økonomi, at vi klarer Skattefradrag for gaver til DMI
å lønne alle medarbeiderne i de 19
Norges arbeid
landene der vi arbeider. Behovet for
I år kan du få skattefradrag for inntil
generelle gaver er stort!
25.000 kr. for gaver som du gir til DMI
• Be for Neville Muirs helse, slik at Norge. (Ektepar får skattefradrag for
han kan holde fram i tjenesten.
50.000 kr. tilsammen.)
Om du lar oss få ditt personnummer, gir
• Be for DMI-menigheten i Syria.
vi beskjed til skattemyndighetene.
Be om beskyttelse og at Guds Rike
må gå fram blant døve selv om de
lever under sterke begrensninger.
SMS-donasjoner til DMI Norge
Nå kan du gi en gave ved å bruke
• Be for Dair Gurmetovits (se siste
mobiltelefonen din.
side) og at Gud skal lede alt til det
Du kan skrive DMI og beløpet du vil gi
beste for han og familien.
(for eksempel: DMI 300), og sende det
• Takke for at gode løsninger er
til nummer 2468.
funnet for den gravide bibelskolejenta Om du benytter små eller store
bokstaver har ingen betydning.
• Takke for at budskapet om Jesus
stadig når nye mennesker, at folk blir Norsk lov sier at maksimum gavebeløp
døpt og lagt til menighetene.
på hver oppringning er kr. 500.
Styreleder:
Heidi Woll
heidi.woll@dminorge.no
+47 996 97 653

DMIs kontonumre
Generelle gaver:
7877 08 35983
Fadder/skolestøtte:
1202 22 18326
Medarbeiderstøtte:
1503 17 64243
Bærekraftsfond:
1202 22 18407
Fanger i Zambia:
1503 56 95521

Grunnleggere av DMI

Daglig leder:
Gunnar Dehli
gunnar.dehli@dminorge.no
+47 900 30 181

Misjonær og internasjonal leder:
Lill og Neville Muir
lill@deafmin.org
+61 3 9769 7097 (Australia)
+47 930 67 664 (Norge)
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Månedens portrett
Av Gunnar Dehli

Dair Velimetov Gurmetovits alias Roslan Magomedov

Dair er en døv mann i 40-årene. Han
kom til Norge for over 16 år siden på falsk grunnlag.
Dair rev i stykker passet og løy om
identiteten sin for å få opphold i
landet. Til politiet sa han at han kom
fra Dagestan, et urohjørne i Russland.
Han tok navnet Roslan Magomedov.
Dair fikk oppholds-tillatelse. Han lærte
norsk og norsk tegnspråk og fikk
jobber gjennom NAV-systemet i Oslo,
vaktmester-jobb ved Signo og nå som
Postadresse:
Pb 3618 Bislett,
0136 Oslo

Besøksadresse:
Linstows gate 3,
0166 Oslo

Org.nr: 884 690 242

post@dminorge.no
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skomaker på Youngstorget. Han var
skomaker av bakgrunn.
Dair er fra Azerbajdsjan. Der har han
ei døv kone og ei hørende datter. De
kan ikke komme til Norge på grunn av
den falske identiteten han oppga.
Han kom til Norge som muslim. I
løpet av tiden her møtte han folk som
snakket med han om Jesus. Etter noen
år bestemte han seg for å bli kristen.
Han ble døpt og er med i en tegnspråklig husmenighet knyttet til DMI i
Oslo.
Dair forsto at han som kristen ikke kan
fortsette å leve med falsk identitet.
Før jul dro han til politiet og fortalte
sannheten om seg selv. Politiet spurte
hvorfor han nå, etter 16 år kom for å
fortelle sannheten. Han svarte: - Jeg
kom hit som muslim, nå er jeg kristen.
Nå må jeg være ærlig!
På vei ut fra politiet, jublet han. En
byrde var borte.
Nå venter han på beskjed fra UDI om
hva som skjer videre. Han jobber fortsatt som skomaker på Youngstorget.
DMI Norge - mobilnummer:

40 39 39 69

www.dminorge.no
Facebook: DMI Norge
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