
Krzysztof Krzywania

  Czy Pan Bóg kocha (też)   zwierzęta  hodowlane?
do czytania z dziećmi



Na pewno znasz filmy dla dzieci, w których zwierzęta mówią 
ludzkim głosem: rozmawiają ze sobą, opowiadają, kłócą się, 

żartują. To filmy o krowach, psach, kurach, rybach, świnkach, 
papugach, sowach… Zauważ, że te zwierzęta najczęściej mają imiona.

Wszyscy wiemy, że zwierzęta nie mówią ludzkim głosem, a jednak 
jakoś się ze sobą porozumiewają – gdakają, ćwierkają, muczą, beczą, 
kwakają, niektóre wysyłają dźwięki, których ludzie nie słyszą.

Takie filmy jak Kung Fu Panda, Uciekające kurczaki, Król Lew, Epoka 
lodowcowa i wiele, wiele innych mogą nam uświadomić, że zwierzęta 
mają różnorodne uczucia, że przeżywają radość i strach, że doznają 
bólu i przyjemności. I nie dotyczy to wyłącznie domowych kotów 
czy psów, ale też każdego zwierzęcia hodowanego w fermach 
przemysłowych. To bardzo ważne. Nie zapomnij o tym.



Na początku Bóg stworzył  
niebo i ziemię. 
Księga Rodzaju 1

Tak rozpoczyna się pierwsza 
księga Biblii, Księga Rodzaju; jest 

to opowieść o stworzeniu przez Boga 
świata; świata pięknego, dobrego, 
pełnego harmonii, pozbawionego 

przemocy, cierpienia i śmierci. 
Bóg był zachwycony tym, 

co stworzył. 

I widział Bóg, 
że wszystko, co uczynił, 

było bardzo dobre.



Chwalcie Pana z ziemi, (…)
dzikie zwierzęta i bydło wszelakie,
płazy i ptactwo skrzydlate.
Psalm 148

Trawa jest dobra 
i drzewa są dobre.

Zwierzęta 
mieszkające w lasach 

są dobre…

…i ptaki, i robaki
są dobre.



 A potem Bóg rzekł: «Niechaj 
powstaną ciała niebieskie, 

świecące na sklepieniu nieba, 
aby oddzielały dzień od nocy, 

aby wyznaczały pory roku, dni 
i lata (...). I stało się tak. 

Księga Rodzaju 1

I widział Bóg,
że niebo, planety 

i gwiazdy są dobre.



Ty wszystko mądrze uczyniłeś, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Oto morze wielkie, długie i szerokie,
a w nim jest bez liku żyjątek
i zwierząt wielkich i małych.
Psalm 104

I ryby są dobre.



I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką 
roślinę przynoszącą ziarno po całej 

ziemi i wszelkie drzewo, którego 
owoc ma w sobie nasienie: dla was 

będą one pokarmem» (...)
Księga Rodzaju 1 I kury są dobre.



Do Pana należy ziemia i to, 
co ją napełnia,
świat cały i jego mieszkańcy.
Psalm 24

Pan Bóg zauważył, 
że również świnie są dobre.



Każesz rosnąć trawie dla bydła
i roślinom, by człowiekowi służyły,

aby z roli dobywał chleb
i wino, co rozwesela serce ludzkie.

Psalm 104

I krowy są dobre.



Póki mego życia, chcę śpiewać Panu
i grać mojemu Bogu, póki mi życia 
starczy.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu. (…)
Błogosław, duszo moja, Pana!
Psalm 104

I mężczyzna, i kobieta, 
których stworzył, są dobrzy.



Jak sądzisz, co Biblia chce nam powiedzieć poprzez słowa: „A Bóg 
widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1,31)?

Co to znaczy, że na przykład drzewo jest bardzo dobre? Czy ono 
dobrze postępuje i jest grzeczne, nie mówi brzydkich słów i nie 
kradnie? Wiemy, że nie o to chodzi. Drzewo jest dobre, bo istnieje, 
bo Bóg chce, by ono żyło i rosło. Stwórca sprawia, że ono samo daje 
sobie radę w swoim życiu drzewa, potrzebuje tylko odpowiedniego 
klimatu, deszczu, słońca. Drzewo jest dobre, a nawet piękne, Pan 
Bóg je stworzył i na nie patrzy. Człowiek szanuje drzewo i tak 
jak Bóg – cieszy się, że ono istnieje. Niekiedy musi je ściąć, żeby 
zrobić krzesło lub stół, albo coś innego, co jest potrzebne do życia. 
Zawsze jednak robi to ze smutkiem, bo pozbawia drzewo jego życia 
w glebie, jego liści, korzeni, gałęzi. 

A co może znaczyć, że krowa jest dobra? Podobnie jak drzewo, 
krowa jest dobra, bo Bóg chce, żeby żyła, miała dzieci (cielęta), 
żeby te cielęta karmiła mlekiem, opiekowała się nimi, żeby patrzyła 
swoimi ładnymi oczami na świat wokół, machała ogonem i niekiedy 
muczała. Krowa jest dobra, bo jest krową. 



Spróbuj wyobrazić sobie teraz Boga, gdy patrzy na wszystko, 
co stworzył, chociażby na to, co przedstawiają zdjęcia 

na poprzednich stronach naszej książki. 

Ja widzę w oczach Boga zachwyt, akceptację, radość i czułość.  
Wierzę, że Bóg ma wielkie, kochające serce. 

Biblia mówi, że tuż po skończeniu stworzenia Pan Bóg zwrócił się 
do ludzi i powiedział, by czynili sobie ziemię poddaną, by panowali 
nad nią. Ale czy „panowanie nad ziemią” oznacza, że człowiek może 
robić, co chce? Na przykład zatruwać planetę bardzo dużą ilością 
spalin? Abo niszczyć równowagę w przyrodzie, wycinając ogromne 
obszary tzw. lasów deszczowych? Jak sądzisz? Czy Pan Bóg chciał 
tego, dając ludziom polecenie panowania nad ziemią?

Czy jeśli świat jest „poddany” człowiekowi (według słów Biblii), 
to oznacza, że ten świat (zwierzęta, rośliny, woda, ziemia) jest gorszy 
od człowieka? Co może czuć Pan Bóg, widząc, jak ludzie źle traktują 
zwierzęta (np. przewożą małe owce tysiące kilometrów, stłoczone 
w ciężarówkach, często w upale, bez wody i jedzenia)? Przecież i my, 
ludzie, jesteśmy poddani Bogu – czy On traktuje nas jak coś gorszego, 
czy nas krzywdzi, poniża, zadaje cierpienie?

Prawdopodobnie zapytasz mnie teraz: Skąd wiem, jaki jest Pan Bóg, 
co On czuje? 

To bardzo proste – Pan Jezus pokazał, jaki jest Bóg. Powiedział: „Kto 
Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9); i jeszcze: „Ja i Ojciec 
jedno jesteśmy” (J 10,30). Czyli możemy być pewni, że patrząc 
na Jezusa, widzimy Boga.

Co robił Pan Jezus? Jaki był? Ewangelie opisują Go jako dobrego 
człowieka, który wskrzesza umarłych, uzdrawia chorych i cierpiących, 
dotyka trędowatych, mówi o przebaczeniu i współczuciu. Chce nam 
w ten sposób powiedzieć, że taki właśnie jest Bóg – leczy, a nie zadaje 
rany, ból czy śmierć. 

Widzimy też, jak Pan Jezus płacze nad grobem swojego przyjaciela 
Łazarza. A więc Bóg płacze nad śmiercią. Ewangelista Jan tak 
o tym pisze: „Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona [Maria, siostra 
Łazarza] i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, 
rozrzewnił i zapytał: «Gdzieście go położyli?». Odpowiedzieli Mu: 
«Panie, chodź i zobacz!». Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: «Oto jak 
go miłował!»” (J 11,33-36). Bóg ukazuje się tu kimś kochającym, 
wrażliwym, nastawionym przyjaźnie, wiernym, wzruszającym się, 
płaczącym w obliczu nieszczęścia i śmierci.



Oddamy teraz głos różnym 
stworzeniom Bożym. One – 
jak dobrze wiemy – nie mówią 
ludzkim głosem, a jednak 
mówią do nas – mówią 
swoim życiem, zachowaniem, 
uczuciami. Spróbujemy 
to zrozumieć. Bo przecież 
powinniśmy rozumieć dobry 
świat dany nam przez Boga.

W innym miejscu widzimy Jezusa litującego się nad znękanymi, 
samotnymi, głodnymi i bezradnymi ludźmi (Mt 9,36). On 
ich zauważa, co oznacza, że Bóg zauważa samotność, smutek, 
bezsilność.

Jezus wprost mówi, że jest cichy i pokorny sercem (Mt 11,29). Bóg 
ma zatem serce – ciche, łagodne, rozumiejące udręczenie ludzi, 
udręczenie świata, serce miłosierne.

Na marginesie zacytuję słowa św. Izaaka Syryjczyka, biskupa 
Niniwy, który żył na przełomie VII i VIII w.: Czymże jest 
serce miłosierne? Jest sercem, które płonie miłością do całego 
stworzenia: do ludzi, pta ków i zwierząt, i do demonów, 
i do wszystkiego, co istnieje.
Cytat za: ks. Roman Rogowski, https://wiez.pl/2018/02/09/zwierzeta-nasi-mniejsi-
bracia/

I w końcu Pan Jezus pozwala się uwięzić żołnierzom rzymskim, 
znosi poniżanie, bicie i ukrzyżowanie, które kończy się śmiercią. 
To nie Bóg dręczy ludzi – to On jest dręczony. Nie Bóg, zabija – On 
jest zabijany. 

Niezwykły obraz Boga! 



Jestem kurą i mam na imię... ano właśnie – nie mam imienia. 
Niektórzy mówią na mnie „nioska”, czyli kura, która ma 

za zadanie znosić jajka. To jest jedyny cel mojego życia – znoszenie 
jaj, które trafiają potem do sklepów ludzkich. Jestem traktowana jak 
urządzenie do produkcji.

Zapytasz dlaczego? Otóż mieszkam w małej klatce, w której 
właściwie się nie mieszczę. Nie mogę rozpostrzeć skrzydeł, nie mogę 
nimi pomachać, chociaż (nie wiem, czy wiesz?) jestem ptakiem. 

Bardzo lubię towarzystwo innych kur, ale tu wszystkie jesteśmy 
w ciasnych klatkach. Nie możemy być razem w gromadzie, 
nie możemy się odwiedzać, nie możemy razem gdzieś pójść. 
Uczeni ludzie rozróżniają 30 różnych sposobów gdakania, czyli 
komunikowania się z innymi kurami.

Lubię też grzebać w ziemi, wydłubywać robaki i ziarna. Mam 
potrzebę kąpania się w piasku (tak!). Ale tutaj nie ma ziemi, piasku, 
a ja mieszkam, śpię i jem na drutach, z których zrobiono klatkę. Jak sądzisz:  

Co Bóg o tym myśli? 
On, który kocha całe swoje 

stworzenie? Co może czuć, widząc 
cierpienie i smutek tego ptaka?  

Czy mógłby przejść obojętnie i powiedzieć:  
To nie moja sprawa?  

Uwielbiam dziobać, rozglądać się. Tu, gdzie teraz jestem, nie mam 
możliwości wyjścia na dwór.

Bardzo bym chciała mieć dzieci – małe kurczaki, które wyklułyby 
się z jaj przeze mnie zniesionych, ale człowiek mi na to nie pozwala.

Jest mi tutaj źle i bardzo smutno. Bolą mnie kości. Nie mogę 
rozprostować skrzydeł. Tęsknię za małymi kurczakami.

Dlaczego tak jest? Dlaczego nikt nie zwraca uwagi na moje potrzeby, 
dlaczego nie mogę być po prostu kurą, cieszącą się dziobaniem, 
grzebaniem, wędrowaniem, opieką nad kurczętami?



J estem krową i nie mam imienia – 
mam tylko numer (jest na moich 

uszach). Niektórzy mówią o mnie: krowa 
mleczna. Żyję tylko po to, żeby dawać 

mleko. Nic innego człowiek nie 
pozwala mi robić. 

Mieszkam w ciasnym 
kojcu, w którym nie jestem 

w stanie obracać się, czyścić 
sierści; nie mogę nawet popatrzeć 

w bok, by porozmawiać (pomuczeć) 
z innymi krowami. Jest mi źle. Tęsknię 

za zwyczajną łąką, za chodzeniem 
(w normalnych warunkach mogę zrobić 
nawet kilka kilometrów dziennie). Lubię 

poleżeć i spokojnie trawić – a tutaj nie 
mam takiej możliwości. Widzisz, że nie 

mam nawet rogów? Człowiek mi je 
obciął. To mnie bardzo bolało.

Codziennie specjalne maszyny odciągają moje mleko – nawet  
40 litrów. Boli mnie wymię i całe ciało. Daję mleko, bo jestem 
w ciąży, ale gdy tylko urodzi się mój cielaczek, człowiek zaraz 
go zabiera (tylko jeden raz był ze mną aż trzy dni). Wtedy płaczę. Nie 
mogę się nim opiekować i dawać mu mleka. Tęsknię.

I wkrótce znów jestem w ciąży, żeby cały czas dawać mleko 
człowiekowi. Dobrze wiem, że i po tym kolejnym porodzie odbiorą 
mi moje cielę. I potem znów będę w ciąży i cała sytuacja będzie się 
powtarzać. Jest mi bardzo smutno. 

„Wszystko ma swój 
czas i jest wyznaczona 
godzina na wszystkie 

sprawy pod niebem” – mówi 
Biblia (Koh 3,1). Wierzymy, że Pan 

Bóg, stwarzając naturę, umieścił w niej rytm 
rozwoju, właściwą dla niej harmonię narodzin, 

życia i śmierci. Również w tych krowach. Wszystko  
w przyrodzie ma swój czas. Krowy żyją nornalnie w stadach, 

porozumiewają się, spacerują, jedzą, rodzą cielaki i mają wtedy mleko, 
karmią je i opiekują się. To Pan Bóg tego chciał. Co my, ludzie, robimy  

z Bożym prawem biologicznego rytmu życia i rozwoju? Co Bóg czuje, patrząc na 
mleczne krowy? Na cielaki zabrane ich matkom? Czy błogosławi taką hodowlę? 



Aja jestem młodą owcą, czyli jagnięciem. Mam na imię Lila – tak 
mnie nazwał człowiek, który odbierał mnie mojej mamie owcy. 

Teraz ten człowiek wiezie mnie wielkim samochodem. Nie wiem 
dokąd. Jest tutaj ze mną dużo innych jagniąt. Jedziemy stłoczone, 
w upale, już od bardzo wielu godzin. Nikt nie daje nam pić ani jeść. 
Ostatnio lizałam metalowe pręty klatki, bo są mokre.

Żle się czuję. Tęsknię za moją mamą. Cały czas stoję, nie mogę się 
położyć, bo nie ma miejsca. Wiele owiec płacze. 

Zauważyłam, że jedna owieczka ma głowę między prętami 
a podłogą. Nie może wyciągnąć głowy i cały czas krzyczy.

Kiedy ciężarówka hamuje, wszystkie bardzo się ściskamy. Boję się. 
Nie ma mojej mamy. Czy ktoś mi pomoże? 

Co ze mną będzie?

Co czujesz, 
gdy patrzysz na 

tę małą owcę, gdy jej 
słuchasz? Co czujesz, widząc 
jej ogromne cierpienie, stres, 

smutek, strach, tęsknotę za swoją 
mamą? Lila powinna przecież być pod jej 

opieką i pić mleko mamy owcy. Czy może się to 
podobać Panu Bogu? Co On czuje? Przecież to Jego 

stworzenie, Jego owieczka. Czy może błogosławić takie 
postępowanie człowieka wobec zwierząt? 



Mam na imię... Brojler. Nie wiem, co to znaczy, ale tak nazywa 
mnie człowiek. Jestem… chyba kurą – chyba, bo dziwnie 

wyglądam. Mam dopiero 5 tygodni, a już bardzo dużo ważę. Nie 
mogę zrzucić wagi, bo się nie ruszam. Nawet trudno mi stanąć, 
jestem tak gruba, że moje nogi nie mogą mnie unieść. Jedną nogę 
mam prawdopodobnie złamaną, bo nieludzko boli. Wypadają mi 
pióra, a na skórze są czerwone plamy. 

Mieszkam w ogromnym hangarze, gdzie jest nas bardzo dużo 
i jesteśmy stłoczone. Nie mogę swobodnie oddychać, bo coś 
śmierdzi, nie ma tu okien, nigdy też nie widziałam słońca. Prawie  
bez przerwy palą się lampy. Na podłodze leży trochę ściółki, a i tak 
jest twardo. 

Źle się czuję, nie mam żadnych przyjaciółek i jestem załamana. 
Nawet nie wiem, czy jest tu gdzieś moja mama kura, albo moje 
rodzeństwo. Zresztą nawet ich nie znam. 

Nie chcę tu być. To ponure miejsce. Czy kiedyś wyjdę na dwór, 
na słońce, czy będę mogła szukać ziarna, grzebać w ziemi, kąpać się 
w piasku albo dokądś polecieć? Ale skoro jestem tak ciężka, to jak 
mogłabym się wznieść?

Czuję, że zbliża się coś bardzo złego. Nie umiem powiedzieć, co to. 
Codziennie przychodzą do nas ludzie i łapią za nogi niektóre z nas, 
i widzę, że one się szamocą, krzyczą.

Boję się, że i po mnie przyjdzie człowiek.  

Dlaczego 
te kurczęta 

nie mogą normalnie 
rosnąć i rozwijać się? Bóg 

stworzył ich naturę tak, by żyły  
w niedużej gromadzie, komunikowały się, 
swobodnie rozkładały skrzydła, grzebały  

w ziemi, szukając pożywienia, spacerowały, skakały. 
Bóg je stworzył i widział, że były dobre. Dlaczego człowiek 

im to wszystko odbiera, niekiedy też życie? Czy ma do tego prawo? 
Czy postępuje dobrze? Jestem przekonany, że Bóg płacze, patrząc na to.



Czy ona śpi?



Jestem świnką, nie mam imienia i mieszkam w tuczarni. Kilka 
dni po moim urodzeniu przyszedł człowiek i obciął mi 

ogonek, żeby inne świnki, kiedy są zestresowane, nie szarpały 
za niego. To obcięcie ogonka bardzo mnie bolało. Potem człowiek 

spiłował moje zęby, żebym pijąc mleko, nie raniła mojej mamy. 
To piłowanie zębów też mnie okropnie bolało. 

Prawie cały czas leżę. Człowiek daje mi bardzo dużo jedzenia i jestem 
już gruba, nawet ciężko mi wstać. Mam dopiero 3 miesiące.

Nie wiem, co ze mną dalej będzie. Nie chcę tutaj mieszkać. Mój 
instynkt każe mi biegać po podwórku, ryć nosem w ziemi, szukać 
jedzenia, nawiązywać znajomości – tak, czuję , że jestem towarzyska 
i ciekawska.

Cały czas jest mi w tej tuczarni smutno – nie wiem dlaczego. 
Niedawno był tu człowiek i rozmawiał z drugim człowiekiem 
o uboju. Jeszcze nie znam tego słowa. 

Czy Bóg akceptuje 
przemoc wobec zwie-

rząt? Jak sądzisz? Co czuje Bóg, 
widząc drżące, kulące się z bólu i ze 

strachu swoje stworzenia? Jest przecież 
Bogiem pokoju – nie krzywdy, zadawania bólu  

i śmierci. Możemy powiedzieć, że zwierzęta są bezsil-
ne, nie mają się jak bronić, a Bóg w Jezusie stanął po stronie 

bezsilnych swoich stworzeń – bo czy tylko ludzie Go obchodzą,  
a inne stworzenia już nie? Zapomniałby o nich?

Wraz ze mną urodziło się kilka prosiąt. Nasza mama 
leżała cały czas bokiem w klatce i my ssałyśmy jej 

mleko. Mama nie mogła się nami zajmować, zbudować 
gniazda dla nas (tak, świnie budują gniazda), chodzić 
na spacery i uczyć nas życia, bo cały czas leżała w tej 

klatce i w ogóle nie mogła się nawet obrócić. Była 
niekiedy zdenerwowana i my też, i nieraz walczyłyśmy 

ze sobą o miejsce przy naszej mamie. To było żałosne. Bardzo 
szybko zabrali nas od mamy i jestem teraz w tuczarni. 

Tuczarnia jest przygnębiającym miejscem. Nie mam 
możliwości biegać i bawić się z innymi. Podłoga jest twarda, 

są w niej szczeliny. Człowiek rozrzucił tu trochę słomy, 
ale ona jest teraz brudna. 



Moje marzenia…
Modlitwa z księgi proroka Daniela

Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba –
pełen chwały i sławny na wieki.
Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! (…)
Wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Zwierzęta dzikie i trzody, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!

Czy zwierzęta trzymane w klatkach, w tuczarniach, w fermach 
przemysłowych, transportowane do ubojni mają możliwość 
błogosławić Pana, chwalić Go i wywyższać na wieki? 



Wiem, że ta książka jest trochę smutna, bo mówi o smutku 
zwierząt. Ale jest też radosna, bo pokazuje, że Bóg kocha 

swoje stworzenia, patrzy na nie z czułością i nie zostawia  
ich samych. 

Dobrze – powiesz – ale czy to, że Bóg kocha stworzenia i martwi 
się o nie, zmniejsza choć trochę ich cierpienie? Czy mimo wszystko 
Bóg nie zostawia ich samych w ich cierpieniu, strachu i śmierci?

Nie, nie zostawia. On posyła nas – ciebie i mnie, by coś z tym zrobić, 
by zmiejszyć ból świata i cierpienie zwierząt. Daje nam wewnętrze 
przekonanie, że trzeba dbać o cały świat – o ludzi biednych, 
chorych, krzywdzonych, zabijanych, ale i o naturę, o zwierzęta 
niewyobrażalnie cierpiące, krzywdzone i zabijane. Czy można 
zadawać cierpienie zwierzętom, równocześnie nazywając siebie 
człowiekiem wierzącym w Boga Miłości, Łagodności i Pokoju?

Musimy pytać nie o to, co Bóg może zrobić w tej sytuacji, ale co ty 
i ja możemy zrobić dla zwierząt, dla całej natury, dla klimatu. 
Czy podążamy za Jezusem – wrażliwym na krzywdę, samotność, 
ból, bezbronność i śmierć? 

Co odpowiesz?
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