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ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

Kallid vennad ja õed!

Meie Taevane Isa lõi selle imekauni maailma, kogu selle külluses meie
tarbeks. Tema eesmärgiks on anda meile kõik vajalik, kui kõnnime usus
ja kuulekuses. Ta on meid armastavalt käskinud „valmistada kõik vajalik”
(vt ÕL 109:8) nii, et kui peaks saabuma raske aeg, võiksime hoolitseda
endi ja oma naabrite eest ning olla abiks piiskoppidele teiste abistamisel.

Me soovitame Kiriku liikmetel üle maailma valmistuda elus ette tule-
vateks raskusteks, soetades põhilise toidu- ja veevaru ning säästes kuigi-
palju raha.

Me palume teil olla targad varudes toitu ja vett ning suurendades
oma sääste. Ärge minge liiale! Näiteks ei ole arukas võtta laenu, et osta
kodused toiduvarud kõik ühekorraga. Hoolikalt planeerides võite te aja
jooksul soetada kodused varud ja säästa raha.

Me mõistame, et mõnedel teist ei ole raha või kohta selliste varude
jaoks. Mõnedel teist võib olla suurte toiduvarude soetamine seadusega
keelatud. Me soovitame teil varuda nii palju, kui olud lubavad.

Õnnistagu teid Jumal teie püüdlustes seoses teie koduste varudega!

Esimene Presidentkond



PERE KODUSTE VARUDE SOETAMINE

KOLME KUU VARU
Varuge väikeses koguses toitu vastavalt teie tavalis-

tele toitumisharjumustele. Üks võimalus, kuidas seda
teha, on osta igal nädalal mõned asjad rohkem, et
luua nädalast toiduvaru. Seejärel võite te vähehaaval
oma varusid suurendada, kuni sellest jätkub kolmeks
kuuks. Vältimaks toiduainete riknemist, tuleb varusid
pidevalt uuendada.

JOOGIVESI
Varuge joogivett olukordadeks, kui vesi peaks saas-

tuma või veevarustus katkema.

Kui vesi tuleb otse heast, eeltöötlusega allikast, pole
täiendav puhastamine vajalik. Muul juhul töödelge
vett enne selle tarvitamist. Varuge vesi tugevatesse,
tervetesse, mittepurunevatesse kanistritesse. Kaaluge
plastikpudelite kasutamist, milles ostate mahla ja
limonaadi.

Hoidke kanistrid eemal kütteallikatest ja varjul päi-
kesevalguse eest.

RAHA SÄÄSTMINE
Säästke igal nädalal veidi raha ja koguge seda vähe-

haaval mõistliku summani (vt Valmistage ette kõik
vajalik: Perekonna rahaasjad)

PIKAAJALISED VARUD
Pikaajaliste vajaduste tarbeks ja kus lubatud, varuge

vähehaaval toiduaineid, mis säilivad kaua ja mida
saate kasutada elus püsimiseks, nagu teraviljad, riis ja
oad.

Hoides neid korralikult pakituna jahedas ja kuivas
kohas, säilivad need toiduained üle 30 aasta. Osa
nendest toiduainetest võib uuendada teie kolme kuu
varu soetamise käigus.



Täiendava teabe saamiseks koduste varude kohta
külastage võimalusel ingliskeelset kodulehte

www.providentliving.org

„Organiseeruge; 

valmistage kõik vajalik; 

ja rajage koda, nimelt palve koda, 

paastumise koda, usu koda, 

õppimise koda, hiilguse koda, 

korra koda, Jumala koda” (ÕL 109:8).
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