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Jah jireh – Dotazy 

 Jak správně rozumět vyjádření v Bulletinu č. 1 (duben 2007), že „Jah jireh vždy projekty
konzultuje s výborem odbočky a informuje jej o svých záměrech a krocích“.

Je nám líto, pokud čtenář nabyl dojmu, že výbor odbočky je zapojen do procesu rozhodování
v Jah jireh. Tak to totiž není. Jah jireh je soukromá společnost, nabízející péči o letité z řad
svědků  Jehovových.  To  nepotřebuje  schválení  výboru  odbočky  ani  zde  není  povinnost
konzultovat s odbočkou zamýšlené projekty. Odbočka dohlíží na kazatelské dílo a nemůže se
zabývat projekty pečovatelských domů ani jejich provozem. Jah jireh ovšem nechce konat nic,
co by bylo v rozporu s pokyny „věrného a rozvážného otroka“ či se záměry odbočky.

Lze něco podniknout pro naše potřebné letité bratry a sestry, když ještě žádný pečovatelský
domov v naší zemi nemáme?

Určitě  ano.  Pokud  takový  bratr  nebo  sestra  nemají  blízké  příbuzné,  kteří  by  jim  mohli
poskytnout podporu, nebo sice příbuzné mají, ale ti jim pomoci nemohou, pak platí vybídka
z Písma,  aby jim poskytli  pomoc jejich spoluvěřící.  Například některý ze spoluvěřících má
vlastní dům nebo větší byt, v němž by potřebnému bratrovi či sestře byl ochoten poskytnout
pokoj  se sociálním zázemím a určité podpůrné služby.  V jiných případech by bylo  možné
poskytnout některé služby potřebným bratrům a sestrám v místě jejich dosavadního bydliště.
Vhodnou pomoc potřebným bratrům a sestrám mohou koordinovat zejména sboroví starší.

Jak velký by měl být pozemek či objekt pro pečovatelský domov Jah jireh?

Přesné  rozměry  nejsou  nijak  stanoveny,  nicméně  objekt  by  měl  poskytnout  pohodlné
ubytování pro cca 40 osob, a dále by zde měla být společná jídelna, prádelna a přinejmenším
jedna společenská místnost. Nutné je také zázemí pro personál a rovněž místnost sloužící jako
ošetřovna. Žádoucí je bezbariérový přístup. Zahrada kolem domu není nezbytnou podmínkou,
ale přispěla by ke zpříjemnění pobytu pro ty, kteří v domově bydlí.

Slovo úvodem...
Bulletin č. 1 vydaný v dubnu 2007 vyvolal

živou odezvu mezi Jehovovými ctiteli v naší
zemi.  Mnozí  projevili  přání,  aby
pečovatelský  domov  Jah  jireh  mohl  být  v
budoucnu vybudován i u nás.

Za členy občanského sdružení bylo přijato
32 bratrů. Prozatím byli za členy přijati jen
bratři,  a  to  maximálně tři  z jednoho sboru.
Prostřednictvím  těchto  bratrů  by  chtělo
představenstvo  občanského  sdružení  blíže
seznámit i další bratry a sestry s činností a
cíli občanského sdružení. Členské přihlášky
dalších  bratrů  a  sester  se  postupně
zpracovávají. Velmi si vážíme ochoty všech
bratrů a sester, kteří vyjádřili zájem projekt
pečovatelského domova podporovat.

O umístění v domově již požádalo několik
bratrů a sester. Aby jejich potřebám mohlo
být vyhověno, je před námi mnoho práce.

Stále  hledáme  vhodný  pozemek,  na
kterém  by  se  dal  pečovatelský  dům
vybudovat, nebo takový objekt, který by se
mohl  přizpůsobit  potřebám  pečovatelského
domova.  To  bude  vyžadovat  ještě  mnoho
času  i  finančních  prostředků.  Přejeme  si
však,  abychom  našim  věrným  letitým
zvěstovatelům mohli usnadnit dny,  v nichž
kvůli nemocem a pokročilému věku ,nemají
potěšení‘. (Kazatel 12:1) Chceme pamatovat
na to,  že Jehova je  „Bůh veškeré  útěchy“.
(2. Korinťanům 1:3)
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Nový domov v Merthyr Tydfilu

Nový  domov  Jah  jireh  byl  v loňském
roce  otevřen  v Merthyr  Tydfilu  v jižním
Walesu. Domov nyní poskytuje pohodlné
ubytování pro 33 letitých bratrů a sester,
po  dokončení  nového  křídla  budovy  se
počítá s tím, že kapacita se zvětší ještě o
18 dalších lůžek.

V domově  bydlí  také  Basil  a  Joyce
Brightwellovi,  kteří  Jehovovi  slouží  již
mnoho let. Basil se narodil v roce 1918 a
pokřtěn  byl  v roce  1949.   Sloužil  jako
cestující  dozorce  v severním  Skotsku
a nějakou  dobu  také  pracoval  ve
služebním oddělení betelu. 

Joyce byla pokřtěna v roce 1942 a brzy
poté  začala  s průkopnickou  službou.  Pro
svůj  neutrální  křesťanský  postoj  byla
uvězněna.  V roce  1950  absolvovala  16.
třídu  biblické  školy  Gilead  a  poté  byla
poslána do jižního Irska, kde zažila řadu
těžkostí.  (Viz Svědkové  Jehovovi  v nové
době – 1989 – Irsko a Kostarika,  strany
19-29.)

Basil  a  Joyce  se  vzali  v roce  1957.
Joyce se připojila k Basilovi v jeho službě
cestujícího  dozorce.  V roce  1988  odešli
sloužit  do  Španělska,  odkud se  vrátili  v
roce 2006. V roce 2007 se nastěhovali do
nově  otevřeného  domova  Jah  Jireh
v Merthyr Tydfilu.

*  *  *

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
v České republice rozšířeno
Novými členy představenstva se stali
Jan Ettel a Ladislav Rychtář

Formuláře

Ti,  kdo  si  to  přejí,  mohou  požádat
o některý z níže uvedených formulářů
 Žádost o členství ve sdružení Jah jireh
 Žádost o ubytování v domově Jah jireh
 Poptávka  po  zaměstnání  ve  sdružení

Jah jireh
 Nabídka  dobrovolné  spolupráce

se sdružením Jah jireh 
________________________________

O  formuláře  je  možné  požádat  na  poštovní  nebo
elektronické adrese uvedené v záhlaví.


