
KÉSZÍTSETEK
ELÃ MINDEN

SZÜKSÉGES
DOLGOT!

HÁZI RAKTÁROZÁS



ÜZENET AZ ELSÃ ELNÖKSÉGTÃL

Kedves Fivérek és NŒtestvérek!

Mennyei Atyánk a mi javunkra és használatunkra teremtette ezt a
gyönyörı földet, annak minden bŒségével. Az a célja, hogy gondoskod-
jon a szükségleteinkrŒl, miközben hittel és engedelmesen járunk
ÃelŒtte. Szeretetteljesen megparancsolta nekünk, hogy „készítsetek elŒ
minden szükséges dolgot” (lásd T&Sz 109:8), hogy ha csapások jönné-
nek, gondoskodhassunk magunkról és embertársainkról, és támogatást
nyújtsunk a püspököknek a másokról való gondoskodásukhoz.

Arra biztatjuk az egyháztagokat világszerte, hogy készüljenek fel az
élet csapásaira azáltal, hogy rendelkeznek alapvetŒ élelmiszer és víztarta-
lékkal, és némi megtakarított pénzzel.

Kérünk benneteket, legyetek bölcsek az élelmiszer- és víztartalékolás,
valamint a takarékoskodás során. Ne essetek túlzásokba; például nem
okos dolog adósságba kerülni csak azért, hogy egyszerre kialakíthassátok
az élelmiszertartalékaitokat. Alapos tervezés segítségével, idŒvel létre
tudtok hozni egy házi raktárkészletet és pénzügyi tartalékot.

Tisztában vagyunk vele, hogy néhányatoknak nincs elegendŒ anyagi
forrása vagy helye az ilyen tartalékokhoz. Vannak olyanok, akiknek eset-
leg törvény tiltja, hogy nagy mennyiségı élelmiszert raktározzanak.
Buzdítunk benneteket, hogy tartalékoljatok annyit, amennyit a körül-
ményeitek lehetŒvé tesznek.

Az Úr áldjon meg titeket az otthoni raktározás során tett erŒfeszítései-
tekért!

Az ElsŒ Elnökség



A HÁZI RAKTÁROZÁS ALAPJAI

HÁROMHAVI TARTALÉK
Állíts össze egy kisebb tartalékot olyan élelmiszerek-

bŒl, amit naponta fogyasztasz. Az egyik módja ennek
az, ha a heti bevásárláskor mindenbŒl kicsit többet ve-
szel, hogy kialakíthass egy egyheti élelmiszertartalé-
kot. Így fokozatosan gyarapíthatod a tartalékodat, míg
három hónapra elegendŒ nem lesz. Az élelmiszereket
rendszeresen cseréld, hogy ne romoljanak meg.

IVÓVÍZ
Tárolj ivóvizet olyan helyzetekre, amikor az ivóvíz

szennyezetté válhat, vagy leállhat a folyamatos vízel-
látás.

Ha a víz közvetlenül jó, elŒkezelt forrásból érkezik,
nincs szükség további tisztításra. Tárold a vizet kemény-
falú, szivárgás- és törésmentes tárolókban. Használhatsz
esetleg mıanyag ásványvizes vagy üdítŒs palackokat.

A víztároló edényeket tartsd távol a fıtŒberendezé-
sektŒl, és ne tedd ki azokat közvetlen napfénynek.

PÉNZÜGYI TARTALÉKOK
Hozz létre pénzügyi tartalékot azáltal, hogy min-

den héten félreteszel egy kevés pénzt, míg fokozato-
san össze nem gyılik egy jelentŒsebb összeg (lásd
Készítsetek elŒ minden szükséges dolgot! Családi pénzü-
gyek kalauz).

HOSSZABB TÁVÚ TARTALÉKOK
A hosszabb távú szükségletekhez, ahol engedélye-

zett, fokozatosan hozz létre olyan élelmiszertartalé-
kot, ami hosszú ideig kitart, és ami életben tarthat,
mint például a búza, a fehér rizs és a bab.

Az ilyen élelmiszerek akár több mint 30 évig is meg-
Œrizhetik a szavatosságukat, ha megfelelŒen vannak
csomagolva, valamint száraz és hıvös helyen tárolják
Œket. A háromhavi tartalékban is felhasználhatod eze-
ket az élelmiszereket, folyamatosan cserélve Œket.



A házi raktározással kapcsolatos 
további információkért látogass el a 

www.providentliving.org 
honlapra.

„SzervezŒdjetek; készítsetek elŒ minden 

szükséges dolgot, és alapítsatok egy házat, 

méghozzá az ima házát, a böjtölés 

házát, a hit házát, a tanulás házát, a 

dicsŒség házát, a rend házát, Isten házát.” 

(T&Sz 109:8)
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