Modlitwa

Animal Spirit Church
Boże Zakochany w Życiu
Boże Piękna, Dobra, Wzruszeń nieprzemijających
Boże Miłości i Światła
Boże Trzciny nadłamanej
Boże horyzontów bezkresnych
i Słońca wiecznych Wschodów
Boże uciskanych, spragnionych,
Boże bezimiennych
Boże łez samotnie wylanych
Boże opuszczonych i prześladowanych
Istot tak zwierzęcych, jak i ludzkich
Boże Arki Noego
Ojcze nasz, któryś jest w Niebie
Święć się Imię Twoje
tak w nich, jak i w nas
Przyjdź Królestwo Twoje
tak dla nich, jak i dla nas
Bądź Wola Twoja
tak w nich, jak i w nas
Chleba Naszego Powszedniego daj nam dzisiaj
tak im, jak i nam
Nie zostawiaj nas w mroku samotności
i smutku pogrążonych
tak ich, jak i nas
Otrzyj każdą łzę z oblicza cierpiącego
tak im, jak i nam
Obdarz pokojem, którego świat dać nie może
tak je, jak i nas
Poślij ludzi dobrej woli, zwiastunów Dobrej Nowiny,
ludzi przynoszących pokój
tak im, jak i nam
Zjednocz nas w budowaniu lepszego świata
tak je, jak i nas
A kiedy nadejdzie dzień, w którym ustanie oddech
tak ich, jak i nasz
zgromadź nas pod Twoim Niebieskim Niebem
w krainie Słońca nieznającego Zachodu
na bezkresnych Łąkach Twojego wiecznego pastwiska
tak je, jak i nas

AMEN

Animal Spirit Church
uznaje zwierzęta

Katechizm
Animal Spirit Church

za swoich bliźnich.
By być z nami nie musisz
ani podzielać każdego naszego zdania,
ani nawet wierzyć w naszego Boga.

Kościoła istot

Wystarczy, byś był/była zatroskany/zatroskana
o naszych cierpiących braci i siostry,
zwierzęta i chciał/a wspólnie z nami,
położyć kres ich cierpieniu.

obdarzonych duszą:

animalspiritchurch.eu

animalspiritchurch.eu

ludzi i zwierząt

animalspiritchurch.eu

Credo
Wierzę w Boga, którego tym
samym bólem przepełnia zarówno
cierpienie człowieka jak i istoty
zwierzęcej
Wierzę w Boga, który przyszedł na
świat, by przynieść Dobrą Nowinę,
wyzwolić od wpływu zła zarówno
istoty zwierzęce jak i ludzkie
Wierzę w Boga, którego dzieło
zbawienia z całą konsekwencją
odnosi się tak do jednych jak
i drugich
Wierzę w Boga, którego słowa:
„Cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych moich mniejszych braci
i sióstr, mnieście uczynili”, obejmują
zarówno istoty ludzkie jak
i zwierzęce
Wierzę w Boga, który, kierując się
Boską empatią i milością, nigdy nie
zaakceptowałby obecnego stanu
rzeczy. Świata, w którym zadaje
się cierpienie bezbronnym istotom
zwierzęcym

Jestem członkiem ASC, gdyż jestem
przekonany i wierzę w to, że:
•

Zwierzęta posiadają duszę.

•

Nie tylko człowiek odzwierciedla obraz Boga, ale też każde
inne powołane do życia przez Boga stworzenia.

•

Zwierzęta wyszły z tej samej co człowiek, miłującej ręki
Boga. Są czującymi istotami, posiadającymi tę samą co
człowiek duszę. Nie są ani naszą własnością, ani rzeczą, lecz
indywiduum samym w sobie. Posiadają ten sam co ludzie
pierwiastek życia, osobowość, emocje.

•

Nic nie należy do człowieka. Człowiek w Boskim dziele
stworzenia pełni, zgodnie z nauką Biblii, jedynie rolę
opiekuna i zarządcy, a nie właściciela. Ma on jedynie troszczyć
się o całość stworzenia. Dotyczy to tak innych istot ludzkich,
zwierzęcych, jak i całego świata natury (ekologii).

•

Człowiek, za wyrządzoną krzywdę zwierzęciu, będzie kiedyś
musiał odpowiedzieć przed Bogiem.

•

Religijne pojęcie grzechu nie może pomijać stosunku
człowieka wobec istoty zwierzęcej.

•

Zwierzętom przysługuje to samo, co i człowiekowi
niezbywalne prawo do ochrony prawnej, prawo do
życia w wolności i w szczęściu. Krzywda i ból zadawany
zwierzętom, muszą być traktowane z tą samą surowością
etyczną i konsekwencją prawną, co krzywda i ból zadawane
człowiekowi.

•

Modlitwa za zwierzęta ma tę samą moc i znaczenie co
modlitwa za ludzi.

•

Nie może zaistnieć Boży Pokój na świecie między ludźmi,
bez ich pokojowej koegzystencji ze zwierzętami. Nie uda sie
nigdy zaprowadzić pokoju na świecie w ogóle, ale i pokoju
w samym sobie, jeśli człowiek będzie przyczyniał się do
cierpienia zwierząt.

•

Zaangażowanie w działalność na rzecz praw zwierząt musi
być postrzegane na równi z zaangażowaniem na rzecz
cierpiącego człowieka. Do obu jest chrześcijanin zobowiązany
na zasadzie tego samego moralnego obowiązku.

•

Obchodzenie świąt chrześcijańskich ma być wyrazem
opowiedzenia się po stronie życia i światła. Dlatego
niechrześcijańskie, Bogu niemiłe i niedopuszczalne jest
celebrowanie tych świąt kosztem cierpienia i śmierci zwierząt.

•

Troska o zwierzęta, opieka nad nimi i obrona ich praw
są nieodzownymi elementami dla osiągnięcia pełni
człowieczeństwa.

•

Nie można mówić o życzliwości wobec zwierząt, powoływać
się przy tym na tradycje takich świętych Kościoła Katolickiego
jak Filip Nereusz czy Franciszek z Asyżu ( por. KKK 2416),
a jednocześnie legalizować wykorzystywanie ich jako
pokarmu, produkowania z nich odzieży, wykorzystywania do
doświadczeń medycznych, badań naukowych czy ludzkiej
rozrywki (por. KKK 2417 oraz KKK 2418).

•

Zwierzęta mogą człowieka pouczyć o Bogu.

•

Moje życie, jest tak samo ważne, co życie istoty zwierzęcej.

INTERPRETACJE ASC
Pouczenie Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt 25,4) odnosi się w tej
samej mierze i z tą samą konsekwencją moralną tak w stosunku
do istot ludzkich jak i istot zwierzęcych.
Wezwanie Biblii do panowania człowieka nad światem, także
światem zwierzęcym i czynieniem go sobie „poddanym”
(Rdz 1,28) musi być rozumiane i interpretowane tylko i wyłącznie
w zgodzie ze zbawczym zamiarem samego Boga, głównego
Autora Biblii. A jak Bóg wyobraża sobie „panowanie“ nad swiatem
widac najwyrazniej w historii Jego Syna Jednorodzonego (Jezusa
z Nazaretu) , także Boga „ który nie przyszedł, aby Mu służono,
lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28).

