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PÉČE O LETITÉ

Jah jireh – Časté dotazy 
  Organizuje tyto aktivity odbočka? Ne. Odbočka takové aktivity organizovat nemůže, protože 
jejím výhradním účelem je organizace kazatelského díla. Ovšem podle vyjádření řady odboček 
jsou takové domovy zapotřebí a proti jejich založení nejsou žádné námitky. Jah jireh vždy 
projekty konzultuje s výborem odbočky a informuje jej o svých záměrech a krocích.

Má již Jah jireh nějaký objekt v České republice? Zatím ne. Jah jireh začíná shromažďovat 
nabídky pozemků a objektů a financí na jejich získání. Za nabídky děkujeme a průběžně je 
vyhodnocujeme.

Jak bude péče o letité uspořádána? Zásadou je to, že bratři a sestry pečují o bratry a sestry, 
kteří jsou v dobrém postavení ve sboru. O finance by se měli postarat sami příjemci péče nebo 
jejich rodina. Určité finanční prostředky snad mohou být k dispozici v budoucnu i od státu či 
obce. Některé náklady mohou být uhrazeny z dobrovolných darů, které obdrží Jah jireh.

Jak mohu přispět? Přispět je možné buď dobrovolným příspěvkem na výše uvedený 
bankovní účet nebo dobrovolnickou prací, jakmile se zahájí stavba a vlastní provoz domova. 
Nabídka vhodného pozemku či budovy je pochopitelně také vítána.

Jsou představitelé sdružení a pečovatelé zaměstnanci, nebo dobrovolníci? Představenstvo 
nedostává žádnou mzdu ani jinou odměnu. Naproti tomu pečovatelé a další pracovníci budou 
placenými zaměstnanci. Budou však vítáni i dobrovolníci, zejména v období stavebních aktivit.

Kdo se může stát členem sdružení? Členem sdružení se může stát ten, kdo dovršil 18 let věku,
je způsobilý k právním úkonům, je pokřtěným svědkem Jehovovým, ztotožňuje se s cíli 
sdružení a chtěl by ho nějakou formou prakticky podporovat. Zájemce o členství může vyplnit 
přiložený formulář pro zájemce o členství.

Mám zájem o místo ve vašem domově. Co mám udělat? Zatím si evidujeme seznam zájemců, 
a to jak těch, kteří by v domově chtěli pracovat (ať už jako trvalí zaměstnanci či jako 
příležitostní dobrovolníci), tak těch, kteří by tam chtěli bydlet a o něž by mělo být pečováno. 
Přihlásit se mohou pokřtění svědkové Jehovovi, kteří mají ve sboru dobrou pověst. O přihlášku 
je možno si napsat na výše uvedenou adresu nebo na mail dps@jahjireh.cz

Slovo úvodem...
Pečovatelské domovy Jah jireh ve Velké

Británii a Kanadě (celkem již sedm 
domovů) mají hlavní a prvořadý cíl: 
udržovat duchovní život svědků 
Jehovových, když čelí nemocem, stáří 
nebo jsou obecně neschopni samostatného
života. Bratři a sestry, kteří se v takové 
situaci ocitnou, se mohou na Jah jireh 
obrátit o pomoc. Pokud je to možné, je jim
zajištěno místo v pečovatelském domově, 
ve kterém se klade důraz i na péči o 
duchovní potřeby.

Pomoc takovým drahocenným bratrům a
sestrám chápeme jako součást pastýřských
povinností. (Iz. 43:1-7, Sk. 20:28) 
Domníváme se, že péče o věrné letité z 
našich sborů je bohulibá povinnost, která 
samozřejmě platí i v naší zemi. (Jak. 
1:27). Právě proto bylo i v České 
republice založeno a dne 6. 3. 2007 úředně
zaregistrováno Jah jireh, občanské 
sdružení, které si klade za cíl pomáhat 
letitým bratrům a sestrám ve sborech 
svědků Jehovových.

Zveme Vás, abyste se s činností a 
záměry sdružení Jah jireh seznámili.
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Příklad domova v anglickém 
Maryportu
 Velká jídelna 
 1 dvoulůžkový pokoj
 15 jednolůžkových pokojů 
 Ve všech místnostech telefon
 Ve všech místnostech tlačítko pro zavolání 

sestry
 Společné činnosti
 Skupina sborového studia knihy 
 Čtenářská místnost 
 Televizní místnost
 Živé televizní spojení při shromážděních 

v sále Království
 Zahrada

 Jedním z obyvatel domova v Maryportu
je bratr Hans Sturm. Bratr v roce 1933 
chodil do námořnické školy, ale byl 
vyloučen, protože odmítal říkat „Heil 
Hitler“. Kvůli své neutralitě se dostal na 
černou listinu, takže nemohl sloužit jako 
námořník ani získat jiné zaměstnání. 
Později bratr Sturm odcestoval do Anglie, 
kde byl v roce 1937 v Liverpoolu pokřtěn.
Avšak v červnu roku 1940 byl zatčen a 
jako nepřátelský cizinec poslán do 
Kanady. Po válce se směl vrátit do Anglie.
Časem se oženil s Olive a v roce 1952 se 
k ní připojil jako celodobý průkopník. 
Společně pomohli mnoha lidem poznat 
pravdu. Manželka zemřela v roce 1997. 
Celý životní příběh bratra Sturma vyšel 
v Probuďte se! z 8. června 2000.

Způsob uctívání, který je čistý 
a neposkvrněný ze stanoviska našeho Boha
a Otce, je takový: Starat se o sirotky 
a vdovy v jejich soužení.

(Jakub 1:27)

Představenstvo sdružení Jah jireh

William J. Bull (předseda)
Libor Klinský (tajemník)
Jamal Ashraf (pokladník)
Josef Kraibich (člen)
Lubomír Müller ml. (člen)

Formulář pro zájemce o členství      
ve sdružení Jah jireh

Jméno

Adresa

Telefon

E-mail

Sbor

Souhlasím se záměry sdružení Jah jireh a přeji si stát
se jeho členem.

____________________________
Podpis

Odešlete na adresu:
Jah jireh, Červený Újezd 306, 273 51 Unhošť


