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Uvod 
V Resoluciji 6 4/292 z dne 28. julija 2010 je generalna skupščina Združenih narodov izrecno 
priznala pravico ljudi do vode in higiene in ponovno potrdila, da sta čista pitna voda in higiena 
bistveni za uresničitev vseh človekovih pravic. Države in mednarodne organizacije so poklicane, 
da pomagajo deželam, posebej deželam v razvoju, da zagotovijo čisto in dosegljivo pitno vodo in 
higieno za vse.         
 
Klic k molitvi  
›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od 
začetka sveta! Kajti… žejen sem bil in ste mi dali piti… Kdaj smo te videli žejnega in ti dali 
piti?...  ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste 
meni storili‹ (Mt 25, 34-40). Jezusov klic naj gasimo žejo naših bratov in sester je izziv, da 
premišljujemo, molimo in delamo za to, da bi vsi ljudje imeli vodo, ki jo potrebujejo za življenje, 
za svoje dostojanstvo. Bog je položil ta dar v naše roke; mi moramo odgovoriti z veliko 
solidarnostjo med ljudmi, da bi voda vsem enako služila. »Sestra voda« je Stvarnikov dar, za 
katerega moramo skrbeti kot za dragoceni biser. Zasluži, da jo spoštujemo, prava raba pa zahteva 
modrost in močan čut občestvenosti. 

 
Izkušnja 
“Moja zgodba je v resnici zelo preprosta. Nekega januarskega dne 1998 sem sedela v učilnici 
prvega razreda. Moja učiteljica… je razlagala, da so ljudje bili bolni in da so nekateri celo umrli, 
ker niso imeli čiste vode. Povedala nam je, da jo nekateri ljudje v Afriki hodijo iskat ure in ure in 
včasih je vse, kar dobijo, umazana voda.       

“Vse, kar sem morala jaz narediti, je bilo deset korakov iz razreda, da sem prišla do vodnjaka s 
pitno vodo in sem imela čisto vodo. Pred tem šolskim dnem sem si predstavljala, da vsi živijo 
tako, kot jaz. Ko sem spoznala, da temu ni tako, sem sklenila, da moram glede tega nekaj 
narediti. Šla sem domov in prosila mamo in očeta, naj pomagata. Po nekaj dneh sta mi rekla, da 
bi mogla narediti nekaj več opravil in tako zaslužiti 70$, kot sem mislila, da je dovolj za 
izgradnjo vodnjaka. Mislila sem, da je to vse, kar je potrebno za rešitev svetovnega problema 
vode. Štiri mesece sem delala, da sem zaslužila svojih prvih 70$. Potem sem spoznala, da bo 
dejanska cena za izgraditev vodnjaka npr. v Ugandi 2.000$. Spoznala sem tudi, da je problem 
mnogo večji, kot sem si predstavljala.        

“Začela sem nagovarjati ‘servis-klube’, razrede v šoli in vse, ki so bili pripravljeni prisluhniti 
moji zgodbi, da sem mogla tako zbrati sredstva za moj prvi vodnjak v Angolo-osnovni šoli v 
Ugandi. Tako je moj mali projekt prvega razreda postal fondacija Ryan za vodnjake.    
“Sedaj sem v tretjem letniku na univerzi… Okrog po svetu govorim o problemih vode in o 
pomembnosti, da nekaj spremenimo, ne glede na to, kdo smo ali koliko smo stari… Voda je 
bistvena za vse oblike življenja. Upam, da je moja zgodba opomin, da vsi lahko nekaj storimo, 
da bo drugače – to se nanaša na vse in na vsakega od nas.”  Ryan  (http://www.ryanswell.ca/) 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/29/PDF/N0947929.pdf?OpenElement
http://www.ryanswell.ca/


Premislek 

V pastoralnih skupinah, osebno in skupno, poglobimo svoje razumevanje o pomembnosti vode, 
kot to najdemo v Svetem pismu in v odrešenjski zgodovini.   

• Voda se pojavi na prvih straneh Svetega pisma (1 Mz 1,2; 2,5-15) 
• Voda je Božji dar v verskem doživljanju Izraela, z “obilno vodo za vse” (2 Mz 17, 1-7) 
• Voda spremlja ključne trenutke Božjega odrešenjskega načrta, ki doseže svoj višek v 

Jezusu Kristusu, studencu žive vode, ki teče v večno življenje (2 Mz14,1-30; Psalm 42) 
• Voda v Novi zavezi izraža znamenja Božjega kraljestva, o katerem Jezus odprto govori 

vsem (Jn 4,1-42; 7:37-39). 
Soočite premislek z izkušnjo vode v osebnem in skupnem življenju. 
Odrešenje, ki ga Bog daje v Jezusu, je izraženo s simbolom obilnega studenca vode, ki koristi 
vsem brez izjeme, in dviga osebno, družinsko in družbeno blaginjo… Božja volja je, da bi se 
tega vsi veselili. Še več, za Boga so tisti, ki so v potrebah, prvi povabljeni, da bi uživali vrelce 
vode: “Pridite pit vsi, ki ste žejni in tisti, ki nima denarja, prav tako! ”    

Voda je izziv za solidarnosti; graditi moramo povezave solidarnosti, da bi zagotovili, da voda, 
počelo življenja, služi vsemu življenju… Vključuje etični odnos do vode, ki se izraža v ljubezni 
do nje, v skrbi zanjo ali varovanju, v pametni rabi in delitvi z vsemi bitji v naravi, posebej z 
ljudmi (prim. Pastoralno Pismo Bolivijske škofovske konference, 2003). 
 
Dejanje 

• Poiščite članke o sedanji situaciji glede vode po svetu, na vašem kontinentu in v vaši 
deželi; poučite se o tej resničnosti in jo posredujte naprej.  

• Preberite: “Voda, bistveni element za življenje: Oblikovanje vzdržljivih rešitev«, Papeški 
svet za pravičnost in mir, Prispevek Svetega sedeža na 6. Svetovnem forumu o vodi, 
Marseille, Francija, 12.-17. marec 2012.    
- http://www.pcgp.it/dati/2012-03/09-999999/2012acquainglese.pdf (angleško) 
- http://ww w.juspax-es.org/uploads/documentos/990f47c91ce65d3f96c0e00ccda1af71.pdf (špansko) 
- http://www.pcgp.it/dati/2012-03/12-999999/2012_testo%20_italiano_acqua.pdf (italijansko) 

• Spodbudite refleksijo o odgovornosti in obveznosti, ki ju ima vsakdo od nas do vode, vira 
življenja in daru za vse.   

• Podpirajte krajevne projekte skrbi za vodo in higieno.  

 
Sklepna molitev 
 
Bog, vsemogočni Oče, Gospod Bog najvišji, ko rabim vodo, da se umijem, da jo pijem in da 
živim, se ti želim zahvaliti za ta najdragocenejši dar. V tvojem svetem imenu blagoslavljam vodo 
in te prosim, da jo še enkrat blagosloviš, da bi mogli še naprej uživati ta dar. V začetku stvarjenja 
si posvetil vodo, ko je tvoj Duh počival nad vodami. Mi smo postali posvečeni z vodo pri krstu v 
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Voda je bistvenega pomena za življenje in je močno 
podobna tvojemu Duhu. V tebi živimo, se gibljemo in smo (iz: “Molitev za vodo”, 
www.theworkofgod.org) 
 
 
 
 
slika: M. Monika Schulze, SSND, Bavarska                                                 pripravila s. Susana Tomatti, Argentina    

          za Mednarodni urad  Shalom-a,  Rim, Italija 
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