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Fader Vår, del 7: Inled oss icke i frestelse 
 
Inledning.  
Vi fortsätter vårt studium av Fader vår, Herrens bön: 
  
Fader vår, som är i himmelen.  
Helgat varde ditt namn, 
tillkomme ditt rike, 
ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden, 
vårt dagliga bröd giv oss idag, 
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, 
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, 
ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. 
Amen. 
 
Vi är nu framme vid sjunde delen: och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. 
 
Bibeltexter. 
 Vi utgår från Matt 6:5-15 och Luk 11:1-13. Vi läser även Jak 1:2-19. 
 
Utläggning.  
Efter att vi bett om sådant som hör till Faderns hjärtefrågor – helgat vare ditt namn, 
tillkomme ditt rike, ske din vilja – så får vi be om sådant som ligger oss själva närmast. Först 
får vi be om det dagliga brödet, och därefter kommer bönen om syndernas förlåtelse. Sedan 
kommer sista delen av Fader Vår som handlar om våra behov: och inled oss icke i frestelse, 
utan fräls oss ifrån ondo. Vad betyder dessa ord? 
 
Det första vi skall se är att de två versionerna av Fader Vår i Matt 6 och Luk 11 är lite olika 
långa. Båda börjar likadant, men Matteus-versionen innehåller den utvikning som finns i den 
version av Fader Vår som vi brukar be i gudstjänsterna: 

• Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde (Matt 6:13) 
• Och för oss inte in i frestelse (Luk 11:4) 

När det gäller denna utvikning så är översättarna inte överens om huruvida ondo är ondska i 
allmän mening eller den Onde, dvs ondskan personfierad i frestaren, djävulen. Det verkar 
vara ungefär fifty-fifty när det gäller vilken variant man väljer i översättningarna, se 
exemplen i tabellen. I ljuset av Matt 4:1-11 verkar den senare varianten vara mest trolig. 
 

1917 Giertz SFB´98 Bibel 2000 SRFB’17 NIV 
Och inled oss 
icke i 
frestelse, 
utan fräls oss 
ifrån ondo 

Och låt oss 
inte komma i 
frestelse, 
utan fräls oss 
från allt ont 

Och för oss 
inte in i 
frestelse, 
utan fräls oss 
från den 
onde 

Och utsätt 
oss inte för 
prövning, 
utan rädda 
oss från det 
onda 

Och för 
oss inte in 
i frestelse, 
utan fräls 
oss från 
det onda  

And lead us 
not into 
temptation, 
but deliver us 
from the evil 
one 
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För det andra måste översättarna välja om det grekiska ordet peirasmos ska översättas 
frestelse eller prövning – båda översättningarna är språkligt sett korrekta, men teologiskt 
måste man fundera lite så att man inte översätter så att det uppstår motsägelser med t.ex. 
Jak 1:13, 1 Kor 10:13, m fl. Så här brukar man tänka, åtminstone i bibel-konservativa kretsar: 
vad som är en prövning och vad som är en frestelse beror på vad källan är. Gud frestar ingen, 
och frestas inte heller av det onda, så frestelsen kommer inte direkt från Honom, utan 
frestelser är djävulens verk och/eller springer fram ur vårt eget kötts begär. Men Gud kan 
tillåta eller sända prövningar för att pröva vår tro, antingen på eget initiativ (1 Mos 22:1, 
Dom 3:4, Joh 6:6) eller ge djävulen tillåtelse att pröva oss (Job 1:6-12, Luk 22:31, Upp 2:10), 
även genom frestelser, men då sänder Gud också en utväg (1 Kor 10:13). Det finns också 
exempel i Bibeln på prövningar där källan är oklar, men där det är underförstått att Gud 
ändå ytterst är den som har makten även över dessa ting (Luk 22:28, Apg 20:19). 
 
För det tredje skall vi vara medvetna om att prövningar inte är uteslutande något negativt 
eller ont (Jak 1:2-3, 1 Petr 1:6, 4:12), därför att dess ursprung inte behöver vara djävulen 
eller vårt eget kött. Men frestelser är uteslutande onda saker, och kommer aldrig från Gud 
(Jak 1:13-14). När vi därför ber Fader Vår, är det mer troligt att bönen ”och inled oss icke i 
frestelse, utan fräls oss ifrån ondo” avser att Gud skall beskydda oss från frestelser från den 
Onde eller den ondska som bor i våra egna hjärtan (Matt 15:19), än att Gud inte ska tillåta 
oss att möta prövningar av olika slag. 
 
För det fjärde är betydelsen av inled oss intressant. Det grekiska verbet har grundbetydelsen 
bära in i och används bland annat när de fyra vännerna skall bära in den lame mannen till 
Jesus, men blir tvungna att göra ett hål i taket för att komma in (Luk 5:18-19). Det används 
även när Paulus säger att vi inte fört med oss något in i den här världen och inte heller kan ta 
något med oss härifrån (1 Tim 6:7), och i Hebreerbrevet när det talas om att översteprästen 
under det gamla förbundets tid bar in offerdjurens blod i helgedomen (Hebr 13:11). Av detta 
kan vi förstå att frestelser och prövningar är avgränsade på det sättet att vi antingen är i 
dem eller står utanför dem, och att det ytterst är Fadern som har kontrollen över vad vi 
utsätts för – och han låter oss inte prövas över förmåga. Detta gör att när Bibeln säger att 
Gud bereder utvägar så betyder det verkligen att vi med hans hjälp kan ta oss igenom och 
komma ut på andra sidan oskadda och vara fullständigt fria, hur svårt det än var mitt i det. 
 
Frågan kvarstår dock: varför skall vi be till Fadern om att Han inte skall leda oss in i frestelse 
utan rädda oss från det onda? Om nu Gud har kontrollen och inte låter oss frestas över 
förmåga, och också bereder en utväg så att vi kan komma igenom, varför skall vi då be om 
att slippa frestelserna? Att försöka ge något fullständigt och uttömmande svar vore 
förmätet, men ett par saker som är troliga kan i alla fall nämnas. För det första så är det en 
biblisk princip att alla Guds löften inte bara skall tros, utan också bedjas. Har Gud lovat 
beskydd, så får den beskydd som ber om det. Varför? Vi vet inte varför Gud knutit alla sina 
välsignelser till bönen. Men som den gamla sången säger: den som beder, han får, tänk så 
enkelt. För det andra så ska vi aldrig överskatta vår förmåga att stå emot frestelserna. För 
om det inte vore möjligt för oss att falla, så skulle frestelserna inte vara verkliga utan bara 
illusioner. Paulus oro för och kärlek till församlingen i Tessalonika i 1 Thess 2:17-3:13 (jfr 2 
Kor 11:1-6) är en bra illustration: Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er och 
vårt arbete varit förgävas? Därför behöver vi be om beskydd för frestelserna: och inled oss 
icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. 


