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ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kallid vennad ja õed!

Viimse aja pühadele on mitmeid aastaid antud nõu valmistuda raske-
teks aegadeks, pannes pidevalt natukene raha kõrvale. Nii tehes aitate
suurendada turvalisust ja heaolu. Igal perel on kohustus hoolitseda või-
malikult suures ulatuses omaenda vajaduste eest.

Me soovitame teil, kus te ka ei elaks, valmistuda rasketeks aegadeks,
vaadates üle oma rahaasjad. Me soovitame teil tungivalt olla oma kulu-
tustes mõõdukas. Ohjeldage end sisseostude tegemisel, et vältida võlga-
desse sattumist. Makske võlg tagasi nii ruttu kui võimalik ja vabastage
end võlaorjusest. Säästke pidevalt natukene raha, et vähehaaval koguda
tagavara.

Kui olete maksnud oma võlad ja teil on raha tagavaraks, kuitahes väike
see summa ka ei oleks, tunnete teie ja teie pere end turvalisemalt ja teie
süda on palju rahulikum.

Õnnistagu Issand teid, kui püüate oma perekonna rahaasju korda seada.

Esimene Presidentkond



MAKSKE KÜMNIST JA ANNETUSI
Perekonna edukas rahaline seis saab alguse ausast

kümnise maksmisest ja heldetest paastuannetustest.
Issand on lubanud avada taevaluugid ja kallata suuri
õnnistusi nende peale, kes maksavad ustavalt kümnist
ja teevad annetusi (vt Malakia 3:10).

VÄLTIGE VÕLGA
Et te ei peaks rahaasjade pärast muretsema, on esma-

tähtis, et kulutaksite vähem kui teenite. Vältige laenu
võtmist, kui see just ei ole vajalik tagasihoidliku kodu
ostmiseks, hariduse eest maksmiseks või muudeks elu-
tähtsateks vajadusteks. Säästke raha, et osta vajalikke
asju. Kui teil on võlg, siis makske see tagasi nii kiiresti
kui võimalik.

KOOSTAGE EELARVE
Kirjutage üles oma kulutused. Kirjutage üles ja vaadake

korduvalt üle igakuised sissetulekud ja väljaminekud.
Otsustage, kuidas vähendada mittevajalikke kulutusi.

Kasutage oma vaatluste tulemusi perekonna eelarve
koostamisel. Planeerige, palju te annate Kirikule anne-
tustena, palju säästate ja palju kulutate toidule, elamis-
pinnale, kommunaalteenustele, transpordile, riietusele,
kindlustusele jne. Distsiplineerige end ja elage eelarve
järgi. (Vt eelarvetabelit viimasel leheküljel.)

KOGUGE TAGAVARA
Koguge vähehaaval raha tagavaraks ja kasutage seda

ainult hädaolukorras. Kui säästate korrapäraselt natuke
raha, üllatute, kui palju seda aja jooksul koguneb.

ÕPETAGE PERELIIKMEID
Õpetage pereliikmeid rahaga ümberkäima. Kaasake

nad eelarve koostamisse ja perekonna rahaliste eesmär-
kide seadmisesse. Õpetage raske töö, vähenõudlikkuse
ja säästmise põhimõtteid. Rääkige sellest, kui tähtis on
saada võimalikult hea haridus.

PEREKONNA RAHAASJADE ALUSED

SISSETULEK VÕLGSISSETULEK VÕLG



EELARVETABEL

EELARVE
(kuu/aasta)

SISSETULEK PLANEERITUD TEGELIK

Netopalk

Muud sissetulekud

Sissetulek kokku

KULUTUSED PLANEERITUD TEGELIKUD

Kümnis ja annetused

Säästud

Toit

Laenumaksed või üür

Kommunaalteenused

Transport

Võla tagasimaksed

Kindlustus

Kulutused meditsiinile

Riided

Koolikulud

Muu

Kulud kokku

Sissetuleku ja väljamineku vahe

Täiendava teabe saamiseks perekonna rahaasjade haldamise
kohta külastage võimalusel ingliskeelset kodulehte 

www.providentliving.org 

• Eelarve periood (nädal, kaks nädalat, kuu).
• Vaadake oma eelarve pidevalt üle.
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