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PESAN DARI PRESIDENSI UTAMA

Brother dan Sister yang Terkasih,

Bapa Surgawi kita menciptakan bumi yang indah ini, dengan segala
kelimpahannya, untuk manfaat dan kegunaan kita. Tujuan-Nya adalah
untuk memenuhi kebutuhan kita ketika kita berjalan dalam iman dan
kepatuhan. Dia telah dengan penuh kasih memerintahkan kepada kita
untuk “[mem]persiapkan segala hal yang perlu” (lihat A&P 109:8)
sehingga, jika kemalangan datang, kita dapat memelihara diri kita dan
sesama kita serta mendukung uskup ketika mereka memelihara orang lain.

Kami mengimbau para anggota Gereja di seluruh dunia agar mempersi-
apkan diri untuk mengatasi saat-saat kemalangan dalam kehidupan dengan
memiliki persediaan dasar makanan dan air serta uang di tabungan.

Kami meminta agar Anda bijaksana ketika menyimpan makanan dan
air serta membangun tabungan Anda. Janganlah berlebihan; itu tidak
bijaksana, misalnya, berutang untuk membangun penyimpanan makanan
Anda sekaligus. Dengan perencanaan yang matang, Anda dapat, seiring
berjalannya waktu, membangun penyimpanan persediaan di rumah dan
cadangan keuangan.

Kami menyadari bahwa beberapa dari Anda mungkin tidak memiliki
sumber keuangan atau ruangan untuk penyimpanan semacam itu.
Beberapa dari Anda mungkin dilarang oleh hukum untuk menyimpan
makanan dalam jumlah besar. Kami mengimbau Anda untuk menyimpan
sebanyak mungkin sejauh keadaan memungkinkan.

Semoga Tuhan memberkati Anda dalam upaya penyimpanan di rumah
Anda.

Presidensi Utama



DASAR-DASAR PENYIMPANAN DI RUMAH KELUARGA

PERSEDIAAN UNTUK TIGA BULAN
Bangunlah sebuah persediaan-makanan kecil yang

merupakan bagian dari diet normal sehari-hari Anda.
Satu cara untuk melakukan ini adalah dengan membeli
beberapa barang lebih banyak setiap minggunya untuk
membangun persediaan makanan selama satu minggu.
Kemudian Anda dapat secara bertahap meningkatkan
persediaan Anda hingga persediaan itu cukup untuk tiga
bulan. Bahan-bahan ini harus digilir secara teratur untuk
menghindari kerusakan.

AIR MINUM
Simpanlah air minum untuk keadaan-keadaan ketika

persediaan air mungkin tercemar atau terganggu.

Jika air berasal langsung dari sumber yang baik, dan
telah mengalami penyulingan, maka proses penjernihan
tidak diperlukan lagi; sebaliknya sulinglah air sebelum
digunakan. Simpanlah air dalam wadah yang kuat, anti-
bocor, dan tidak mudah pecah. Pertimbangkanlah untuk
menggunakan botol plastik yang umumnya digunakan
untuk jus dan minuman bersoda.

Simpanlah wadah-wadah air jauh dari sumber panas
dan sinar matahari langsung.

CADANGAN UANG
Bangunlah cadangan keuangan dengan menyimpan

sedikit uang setiap minggunya dan secara bertahap
menambahkannya sehingga menjadi jumlah yang luma-
yan (lihat petunjuk Persiapkan Segala Hal yang Perlu:
Keuangan Keluarga).

PERSEDIAAN JANGKA YANG LEBIH PANJANG
Untuk kebutuhan jangka yang lebih panjang, dan apa-

bila diizinkan, secara bertahap bangunlah suatu persedi-
aan dengan makanan yang tahan lama dan yang dapat
Anda gunakan untuk bertahan hidup, seperti gandum,
beras, dan kacang-kacangan.

Bahan-bahan ini dapat bertahan selama 30 tahun lebih
apabila dikemas dengan benar serta disimpan di tempat
yang sejuk dan kering. Sebagian dari bahan-bahan ini dapat
digilir dalam persediaan tiga bulan Anda.
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Kunjungi 
www.providentliving.org 

untuk informasi lebih lanjut mengenai 
penyimpanan di rumah.

“Aturlah dirimu; 

persiapkan segala hal yang perlu dan dirikanlah 

sebuah rumah, yaitu rumah untuk berdoa, 

rumah untuk berpuasa, rumah untuk beriman, 

rumah pengetahuan, rumah kemuliaan, 

rumah ketertiban, rumah Allah” (A&P 109:8).
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