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Zpráva o zvládání epidemie, aneb když jsou na jednom místě za druhým mory (Lukáš 21:11) 

Jak současnou náročnou situaci v době krize způsobené koronavirem zvládá domov Jah Jireh v Mariánských Lázních? 
Co se dělá pro ochranu našich rezidentů a zaměstnanců? 

Opět jsme si připomněli význam Božího jména i jméno, které nese náš Domov pro seniory – Jah jireh, tedy Jehova se 
postará. A také se postaral a stará i nadále. 

Naše milé sestry, zaměstnankyně, se dobrovolně rozhodly vstoupit do dlouhodobé karantény s trvalým pobytem 
v Domově. Většina to vydržela celé 3 týdny a následně dochází ke střídání v týdenním cyklu. Na otázku, co ji motivovalo 
a jak této dlouhodobý pobyt probíhal, jedna sestra vypráví:  

„Když jsem se dozvěděla, že v jedné nemocnici personál vstoupil do dobrovolné karantény, viděla jsem v tom řešení, jak můžeme omezit riziko 
nákazy a tím ochránit naše milé rezidenty. Chtěla jsem udělat vše, co je v mých silách, aby se minimalizovalo riziko nákazy. Cítila jsem 
vnitřní klid, protože jsem věděla, že děláme správnou věc. Rezidenti na to nebyli sami, všichni jsme byli na jedné lodi. Vždyť i jim byla vzata 
možnost chodit ven. Viděla jsem, že si rezidenti váží toho, že jsme s nimi. Měla jsem i podporu rodiny. Byli by rádi, kdybych byla s nimi 
doma, ale víc mě prý potřebuji v Jah Jireh. Celková atmosféra byla velmi příjemná a rodinná. Cítila jsem od Jehovy spoustu požehnání, radosti 
a povzbuzení.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínáme si Žalm 23:4: „I když procházím údolím hluboké tmy, nebojím se ničeho zlého, protože jsi se mnou. Tvůj 
prut a tvá hůl mi dodávají klid.“ Strážná věž z 1. listopadu 2005 napsala: „Mohou nastat chvíle, kdy budeme tak říkajíc 
‚kráčet údolím hlubokého stínu‘.“ Pak dodala: „Jedním si můžeme být jisti: jakoukoli překážku, která nám bude stát 
v cestě, nám pomůže překonat. Může nám dát moudrost, abychom se dokázali vyrovnat „s různými zkouškami“. Bez 
zkušeností (a jistě jsme nebyli sami) se nám zdálo, že kráčíme údolím stínu. Spolehnutí na Jehovu a odhodlání pomoci 
neslo ovoce. Podle zmíněné Strážné věže pastýř svůj prut nebo svou hůl používá nejen k tomu, aby odháněl dravou zvěř, 
ale také k tomu, aby své ovce jemně postrkoval správným směrem. Jehova nás může — například prostřednictvím 
někoho ze spoluvěřících — „postrčit“, abychom uplatnili nějakou biblickou radu, která může mít zásadní vliv na naši 
situaci.  

A opravdu Pán Jehova – Velký Pastýř – použil prut a postrkoval některé ze sester k pokroku v péči. A bylo nám radostí, 
že přes různé názory (jsou i celosvětově) – hůl popohnala k jednotě, ve prospěch jistoty, že děláme, co je v našich silách.  

Kromě toho do nás může vlévat sílu, abychom vytrvali. A síla byla, je a bude zapotřebí. Dobrovolná karanténa byla 
zahájena 6. 4. 2020. Tento postup v souladu s vládními opatřeními skončil 24. 5. 2020 bez jakékoliv škody pro naše milé 
bratry a sestry v domově. 

A jak období „zamčených dveří“ zvládali sami rezidenti? Jedna sestra vypráví: 

„V první řadě jsme byli všichni od našeho vedení a zaměstnanců poučeni a dostali jsme roušky, které naše sestry pohotově zajistily nebo ušily. 
V jídelně se dělala opatření, že jsme chodili k jídlu po skupinkách. Bylo to nezvyklé, ale i zajímavé. Naše sestřičky tu později i po 
skupinkách spaly, a tak jsme byli opečováváni stále – a pod kontrolou. Přes den se nás snažily bavit, cvičit a povzbuzovat. Bratři nám zase 
zajistili vysílání přes internet, naše sestřičky to znaly a ovládaly, a tak máme povzbuzení a poučení dodnes. Náš Otec Jehova a Ježíš jsou ti 
nejlepší těšitelé a učitelé! Těšíme se do další dnů a děkujeme bratrům a sestrám za velkou pomoc a péči. 

Chceme se i nadále s pomocí Pána Jehovy snažit, aby vše bylo k Jeho slávě, ochraně rezidentů a těšíme se na svět bez 
takových potíží. 
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Účelem Bulletinu je podávat informace o křesťanské péči o letité, a protože se jedná o soukromou iniciativu, nevyvěšujte prosím Bulletin na sborovou nástěnku v sále Království. Děkujeme za pochopení. 
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