
 

 

Omsorg om djur och natur 
 

I dessa tider kanske det vore på sin plats att mera lyfta fram den omsorg om djur och natur 

som Bibeln lyfter fram. Man behöver sannerligen inte vara New Ageare för att bry sig om 

naturen. Nej, en balanserad omsorg om naturen finns verkligen i Bibeln. Skövling av naturen 

eller vanvård av djur är inte förenligt med vad Bibeln lär. 

 

Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor, men på sjunde dagen är Herrens, din 

Guds sabbat, då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din 

tjänare eller tjänarinna, eller din oxe eller åsna eller någon av dina dragare, ej heller 

främlingen som är hos dig inom dina portar. På det att din tjänare  och din tjänarinna må ha ro 

såväl som du. Du ska komma ihåg att du själv har varit en träl i Egyptens land. (5 Mos 5:12-

15)  

 

  6.  Om du på din väg träffar på ett fågelbo, i något träd eller på 

      marken, med ungar eller ägg i, och modern ligger på ungarna 

      eller på äggen, så skall du icke taga både modern och ungarna. 

  7.  Du skall låta modern flyga och taga allenast ungarna; så skall 

      du göra, för att det må gå dig väl och du må länge leva. (5 Mos 22:6-7) 

 

Notera att löftet är detsamma som för att hedra sin fader och sin moder. 

 

Du skall icke binda munnen till på oxen som tröskar. (5 Mos 25:4) 

 

 19.  Om du måste länge belägra en stad för att erövra och intaga den, 

      så skall du icke förstöra träden däromkring genom att höja din 

      yxa mot dem; du må äta av deras frukt, men du skall icke hugga 

      ned dem; träden på marken äro ju icke människor som skola 

      belägras av dig. (5 Mos 20:19) 

 

 

Jordbruksföreskrifter 
 

  9.  Du skall icke, för att få två slags skörd i din vingård, så säd 

      däri, på det att icke alltsammans, både vad du har sått och vad 

      själva vingården avkastar, må hemfalla till helgedomen. 

 10.  Du skall icke plöja med oxe och åsna tillsammans. (5 Mos 22:9-10) 

 
När ni kommer in i landet och planterar träd av olika slag med ätbar frukt skall ni anse deras 

frukt såsom deras förhud. I tre år ska ni hålla dem för oomskurna och inte äta av dem. men 

under det fjärde året skall all frukt vara helgad till HERRENS lov och först under det femte 

året skall ni äta deras frukt. Så skall ni göra för att de må ge er så mycket större avkastning åt 

er. Jag är HERREN er Gud. (3 Mos 19:23-26) 

 
 


