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Fader Vår, del 4: Ske din vilja 
 
Inledning.  
Vi har inlett vårt studium av Fader vår, Herrens bön. I den form vi brukar be den i kyrkan ser 
den ut så här: 
 
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 fjärde delen: Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. 
 
Bibeltexter. 
 Vi utgår från Matteusevangeliet 6:5-15 och Lukasevangeliet 11:1-13. 
 
Utläggning. Som vi sett tidigare så är treklangen Helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, 
ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden, något som liknar upprepningar av 
synonyma uttryck. Den stora skillnaden är tredje delen, ske din vilja, åtföljs av orden såsom i 
himmelen så också på jorden.  

• Den stora tanken med tredje delen av denna Guds-fokuserade del av Fader Vår är 
tanken på Guds vilja som stående över allt annat. Om vi studerar Jesu liv så var det 
helt och hållet en produkt av Guds vilja. Han kom för att uppfylla Guds lagar, löften 
och Guds plan. I allt var Jesus fokuserad på Guds vilja. Jag har inte kommit ner från 
himlen för att göra min vilja, utan Hans vilja som hans sänt mig (Joh 6:38). Detta var 
signumet som satt som en äkthetsstämpel över hans liv och gärning. 

• Det sägs här att vi ska be att denna vilja skall ske, inte bara i himmelen utan också på 
jorden. Jesus undervisar oss här, genom bönen Fader Vår, att i himmelen sker alltid 
Guds vilja, där blir Hans namn helgat, där är Hans rike redan (har redan ”kommit”). 
Några frågor anmäler sig direkt: 

o Är det möjligt att Guds vilja inte kan ske på jorden om Gud är allsmäktig och 
suverän? Styr han inte allt? Att Gud är allsmäktig och suverän framgår tydligt 
av följande bibelord: 

§ Allsmäktig: 1 Mos 18:14, Jer 32:17, Dan 4:32, Luk 1:37, Matt 28:18 
§ Suverän: Hos 14:5, Joh 10:18, Rom 9:10-16,20f, 11:34-35, Jes 45:9 

o Och vad innebär det att Guds vilja skall ske på jorden, på vilket sätt tar det sig 
uttryck? 

o Och varför skall vi be om det? Om Gud inte vore allsmäktig, skulle det vara 
lönlöst att be om att Guds vilja skall ske på jorden liksom i himmelen eftersom 
Han ändå inte kan genomdriva sin vilja. Men om Gud är allsmäktig och 
suverän – vilket Bibeln lär från pärm till pärm – då kan väl Gud genomföra sin 



 Anteckningar från Betelförsamlingen i Jönåkers böneskola 2018-19, del 11 

Media och material finns på http://www.betelforsamlingen.com 

vilja utan att vi behöver lägga oss i det? En del föredrar att skylla på djävulen 
att Guds vilja inte kan ske, men så enkelt är det inte, för allt djävulen måste 
göra behöver han be om lov till (Job 1:12, 2:6, Luk 22:31). Snarare är det 
samspelet mellan Guds ledning och människans fria vilja som ställer till det. 
Gud är historiens Gud och kommer att styra allt till fulländningen oavsett om 
människor vill det eller inte – Lammet som bryter sigillen i 
Uppenbarelseboken 5 och sålunda styr världshistorien mot klimax trots 
människans fortsatta uppror (Upp 9:20, 16:21) är bevis nog. Men för den som 
omvänt sig finns det stora möjligheter att påskynda Guds plans fullbordande i 
världen (2 Petr 3:11-12) genom att bedja om det och sedan göra Guds vilja i 
den mån man förstått den och har möjlighet därtill. 

• Nu är inte detta enda tillfället det talas om Guds vilja i Nya testamentet1: 
o Ske din vilja dyker upp i ord som Matt 6:10 (Fader Vår), men också i Matt 

26:42, Luk 22:42 när Jesus ber i Getsemane. Det är intressant att hela kulmen 
på Jesu frälsargärning avgörs där när han ber ske din vilja till sin Fader i 
himmelen strax innan lidandet på Golgata börjar. 

o Hans vilja dyker upp i ord som Joh 4:34, 5:30, 6:38, 6:39, 7:17, 9:30 där fokus 
är att göra hans vilja. Att bedja ske din vilja blir då ett sätt att försöka få 
kunskap om Guds vilja för att sedan kunna göra den, i den mån det ligger 
inom räckhåll för oss. Samma tanke ser vi även i Hebr 12:28, 13:21. 

o Hans vilja hittar vi också i Apg 22:14 där Paulus får veta att han blivit utvald 
till att lära känna Guds vilja och få kunskap om densamma, och samma tanke 
återkommer i Rom 2:18, Fil 2:13, Kol 1:9 

o Hans vilja dyker sedan upp i 1 Joh 5:14 där det handlar om att bedja efter 
Guds vilja, och sådana böner får alltid positiva svar 

o Slutligen, uttrycket Guds vilja ser vi i följande bibelcitat: 
§ Göra Guds vilja: Mark 3:35, Apg 13:36, Ef 6:6, Hebr 10:36, 1 Joh 2:17 
§ Guds vilja synonymt med Guds plan: Apg 20:27 
§ Att kunna förstå vad som är Guds vilja: Rom 12:2 
§ Kallelsen efter Guds vilja: 1 Kor 1:1, 2 Kor 1:1, Ef 1:1, Kol 1:1, 2 Tim 1:1 
§ Sorg efter Guds vilja som leder till omvändelse: 2 Kor 7:9-11 
§ Att ge sig till Gud efter hans vilja: 2 Kor 8:5  
§ Jesu försoningsgärning som en frukt av Guds vilja: Gal 1:4 
§ Vad är Guds vilja med oss: 1 Thess 4:3, 5:18, 1 Petr 2:15, 3:17, 4:2. 

 
Avslutning. Det är intressant att Fader Vår presenteras i Lukasevangeliet 11 där Jesus vill lära 
oss att bedja uthålligt tills vi får vad vi behöver av Gud i himmelen2. Man kan tro att Jesus 
ville lära oss att förstå att vi faktiskt kan påverka Guds vilja i den mån att vi kan få Honom att 
verkställa sådant som redan är Hans vilja men som inte har skett ännu. Avslutningen av 
detta sammanhang är talande: Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur 
mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom? 
                                                        
1 Av utrymmesskäl begränsar vi denna genomgång till just Nya testamentet. Läsaren uppmanas att göra samma 
undersökning av Gamla testamentet och observeras skillnaderna mellan Nya och Gamla förbundet i detta 
avseende, för uttrycket ske din vilja nämns inte alls, hans vilja (syftande på Gud) nämns 3 ggr och Guds vilja 
nämns endast 1 ggn i GT.  
2 Av någon anledning saknas just orden ske din vilja i Lukasevangeliet 11. Möjligen är det ett pedagogiskt knep 
som Jesus använder för att få oss att förstå att våra böner är viktiga när det gäller att få Gud att handla. 


