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Rakkaat veljet ja sisaret

Taivaallinen Isämme on luonut tämän kauniin maailman kaikessa
runsaudessaan meidän hyödyksemme ja käyttöömme. Hänen tarkoituk-
sensa on huolehtia tarpeistamme vaeltaessamme uskossa ja kuuliaisuu-
dessa. Hän on rakastavasti käskenyt meitä valmistamaan kaiken tarpeel-
lisen (ks. OL 109:8), jotta voisimme mahdollisten vastoinkäymisten tul-
lessa pitää huolta itsestämme ja lähimmäisistämme ja tukea piispoja
heidän huolehtiessaan muista.

Me kehotamme kirkon jäseniä kaikkialla maailmassa valmistautumaan
vastoinkäymisiin elämässä hankkimalla perusvaraston ruokaa ja vettä
sekä hieman rahaa säästöön.

Pyydämme, että olette viisaita varastoidessanne ruokaa ja vettä ja
kartuttaessanne säästöjänne. Älkää menkö liiallisuuksiin. Ei ole esimer-
kiksi järkevää ottaa velkaa koko ruokavaraston hankkimiseen kerralla.
Huolellisesti suunnittelemalla voitte ajan mittaan hankkia tarvitse-
manne kotivaran ja vararahaston.

Ymmärrämme, että kaikilla teillä ei kenties ole taloudellisia mahdolli-
suuksia tai tilaa sellaiseen varastoon. Laki saattaa estää joitakuita teistä
varastoimasta suuria ruokamääriä. Me kehotamme teitä varastoimaan
niin paljon kuin olosuhteet sallivat.

Herra siunatkoon teitä kotivaranne hankkimisessa.

Ensimmäinen presidenttikunta



PERHEEN KOTIVARAN PERUSASIAT

KOLMEN KUUKAUDEN VARASTO
Hankkikaa pieni varasto sellaista ruokaa, jota käy-

tätte normaalissa, päivittäisessä ruokavaliossanne.
Voitte tehdä sen esimerkiksi ostamalla muutaman
ylimääräisen elintarvikkeen joka viikko ja hankkia
näin ruokaa viikon tarpeisiin. Sitten voitte vähitellen
kasvattaa varastoanne, kunnes se riittää kolmeksi
kuukaudeksi. Näitä elintarvikkeita tulee kierrättää
säännöllisesti, etteivät ne mene pilalle.

JUOMAVESI
Varastoikaa juomavettä sellaisia tilanteita varten,

jolloin vesivarat voivat saastua tai vedensaanti kes-
keytyä.

Jos vesi tulee suoraan luotettavasta paikasta, jossa
se on jo esikäsitelty, sitä ei tarvitse puhdistaa lisää.
Muussa tapauksessa vesi on esikäsiteltävä ennen
käyttöä. Varastoikaa vesi tukeviin, tiiviisiin, kestäviin
astioihin. Voitte halutessanne käyttää tavallisia muo-
visia mehu- ja virvoitusjuomapulloja.

Säilyttäkää vesiastioita lämmönlähteiden ja suoran
auringonvalon ulottumattomissa.

VARARAHASTO
Kerätkää vararahasto säästämällä joka viikko hie-

man rahaa ja kartuttamalla sitä vähitellen kohtuulli-
seen summaan (ks. opasta Valmistakaa kaikki tarpeelli-
nen: Perheen raha-asiat).

PITKÄAIKAINEN VARASTO
Kootkaa vähitellen pitempiaikaisia tarpeita varten

ja siellä, missä se on sallittua, sellainen varasto ruo-
kaa, joka säilyy kauan ja jolla pysytte hengissä, kuten
vehnää, valkoista riisiä ja papuja.

Nämä ruokatarvikkeet voivat säilyä 30 vuotta ja
pidempäänkin, kun ne pakataan oikein ja säilytetään
viileässä, kuivassa paikassa. Osaa näistä elintarvik-
keista voitte kierrättää kolmen kuukauden varastos-
sanne.



Lisää tietoa kotivarasta on 
(englannin kielellä) osoitteessa 

www.providentliving.org.

”Järjestäytykää; valmistakaa kaikki tarpeellinen; 

ja perustakaa huone, nimittäin rukoushuone, 

paastohuone, uskon huone, 

opin huone, kirkkauden huone, 

järjestyksen huone, Jumalan huone” 

(OL 109:8).
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