
 

 

Löften och löftesbrott 
 

Här betonas att löften är frivilliga. Men om man gör ett löfte skall man se till att man också 

håller det. Förhastade överilade löften ska man alltså avhålla sig ifrån. Därefter finns det 

föreskrifter för vid vilka fall det går att upphäva ett löfte och hur det i så fall skall ske. 

 

 21.  Om du har gjort ett löfte åt HERREN, din Gud, skall du icke 

      dröja att infria det, ty HERREN, din Gud, skall förvisso utkräva 

      det av dig, och synd kommer att vila på dig. 

 22.  Men om du underlåter att göra något löfte, så kommer icke 

      därigenom synd att vila på dig. 

 23.  Vad dina läppar hava talat skall du hålla och göra, i enlighet 

      med det frivilliga löfte du har givit HERREN, din Gud, och 

      uttalat med din mun. (5 Mos 23:21-23) 

 

 

Om möjligheten att upphäva givna löften 
 

Faderns 

 

  2.  Och Mose talade till Israels barns stamhövdingar och sade: Detta 

      är vad HERREN har bjudit: 

  3.  om någon gör ett löfte åt HERREN, eller svär en ed genom vilken 

      han förbinder sig till återhållsamhet i något stycke, så skall 

      han icke sedan bryta sitt ord; han skall i alla stycken göra vad 

      hans mun har talat. 

  4.  Och om en kvinna, medan hon vistas i sin faders hus och ännu är 

      ung, gör ett löfte åt HERREN och förbinder sig till 

      återhållsamhet i något stycke, 

  5.  och hennes fader hör hennes löfte och huru hon förbinder sig 

      till återhållsamhet, och hennes fader icke säger något till 

      henne därom, så skola alla hennes löften hava gällande kraft, 

      och alla hennes förbindelser till återhållsamhet skola hava 

      gällande kraft. 

  6.  Men om hennes fader samma dag han hör det säger nej därtill, då 

      skola hennes löften och hennes förbindelser till återhållsamhet 

      alla vara utan gällande kraft; och HERREN skall förlåta henne, 

      eftersom hennes fader sade nej till henne. (4 Mos 30:2-6) 

 

 

 

Makens 

 

  7.  Och om hon bliver gift, och löften då vila på henne, eller något 

      obetänksamt ord från hennes läppar, varmed hon har bundit sig, 

  8.  och hennes man får höra därom, men icke säger något till henne 

      därom samma dag han hör det, så skola hennes löften hava 

      gällande kraft, och hennes förbindelser till återhållsamhet 

      skola hava gällande kraft. 
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  9.  Men om hennes man samma dag han får höra det säger nej därtill, 

      då upphäver han därmed hennes givna löfte och det obetänksamma 

      ord från hennes läppar, varmed hon har bundit sig; och HERREN 

      skall förlåta henne det. 

 10.  Men en änkas eller en förskjuten hustrus löfte skall hava 

      gällande kraft för henne, vartill hon än må hava förbundit sig. 

 11.  Och om en kvinna i sin mans hus gör ett löfte, eller med ed 

      förbinder sig till återhållsamhet i något stycke, 

 12.  och hennes man hör det, men icke säger något till henne därom -- 

      icke säger nej till henne -- så skola alla hennes löften hava 

      gällande kraft, och alla hennes förbindelser till återhållsamhet 

      skola hava gällande kraft. 

 13.  Men om hennes man upphäver dem samma dag han hör dem, då skall 

      allt som hennes läppar hava talat vara utan gällande kraft, det 

      må nu vara löften eller någon förbindelse till återhållsamhet; 

      hennes man har upphävt dem, därför skall HERREN förlåta henne. 

 14.  Åt alla hennes löften och åt alla hennes edliga förbindelser 

      till att späka sig kan hennes man giva gällande kraft, och 

      hennes man kan ock upphäva dem. 

 15.  Men om hennes man icke före påföljande dags ingång säger 

      någonting till henne därom, så giver han gällande kraft åt alla 

      hennes löften och åt alla de förbindelser till återhållsamhet, 

      som vila på henne; han giver dem gällande kraft därigenom att 

      han icke säger något till henne därom samma dag han hör dem. 

 16.  Men om han upphäver dem först någon tid efter det han har hört 

      dem, då kommer han att bära på hennes missgärning. (4 Mos 30:7-16) 

 

J.f.r. med vad Jesus rekommenderade: att man bör undvika komplikationer i samband med 

eder genom att avhålla sig från dem helt. (Matt 5:33-37) 
 


