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PIATE BOŽIE PRIKÁZANIE
SPRÁVANIE SA K ZVIERATÁM
Zvieratá Boh stvoril k svojej oslave a nášmu úžitku.
Zvieratá svojou rozmanitosťou a účelnosťou hlásajú
všemohúcnosť, dobrotu a múdrosť Stvoriteľa. Zvieratá nám
prinášajú nasledujúci osoh: dodávajú nám veci potrebné k
našej výžive, napr. pokrm, odev, lieky; pomáhajú nám
pracovať, rozveseľujú nás svojou čulosťou, spevom, farbou a
pod.; niektoré nás povzbudzujú k dobrému, ako včela a mravec
k pracovitosti, bociany k rodičovskej láske, ovca k trpezlivosti,
kohút k bedlivosti atď.

Božská prozreteľnosť sa rozprestiera i na zvieratá.
Pomyslime len múdre na usporiadanie v živočíšnej ríši. Každé
zviera má telesný útvar, aký zodpovedá jeho poslaniu; napr. na
krtko, ježko, ťava. Všetkým zvieratám dal Stvoriteľ už od
prírody isté schopnosti, ktoré slúžia k zachovaniu ich života;
lebo každé zviera vie nájsť svoj krm, spôsobne budovať
hniezdo, opatrovať svoje mladé a pri obrane vypátrať nepriateľovu najslabšiu stránku a pod.

Človek sa má starať o zdravie zvierat, netrápiť ich,
nezabiť bez príčiny ani jedno užitočné zviera, no ani nebyť priláskaným voči zvieratám.
Máme starať sa o zdravie zvierat.
„Spravodlivý sa stará o svoj dobytok, ale srdce bezbožníka je
ukrutné“ (Kniha prísloví 12, 10).
„Kto má statok, je povinný dávať mu potrebný pokrm, držať ho
v čistote a vyhýbať sa všetkému, čo by bolo škodlivé jeho životu“
(napr. nemá ho napájať, keď je rozhorúčený, ani po dlhom
behu v zime nechať ho pridlho stáť vonku, alebo v lete na
slnku).
Je znakom šľachetného srdca, keď sa niekto v zime ujíma
vtákov a dáva im krmivo, alebo v lete na stromoch im
pripevňuje búdky k hniezdeniu. Táto útla starostlivosť
o zvieratá pôsobí na človeka zušľachťujúco, ako ukazuje
skúsenosť u bezohľadných detí, ba aj u zločincov vo väzeniach,
ktorých srdce sa takto stáva citlivým.

Nakoľko sa teda Boh stará aj o zvieratá, preto Kristus
hovorí: „Ani jeden vrabec nepadne na zem bez vôle nebeského
Otca“ (Matúš 9, 29). Z toho dôvodu sa má i človek ako pán
tvorov starať o zvieratá a nijako nezneužívať svoju prevahu
nad zvieratami.

