
Vecka 14

Tillämpning av Filemon  

För er som vill göra bibelstudie hemma och inte kommer på träffen (vilket är 
rekommenderat) så ger vi er härmed instruktioner.  

Instruktioner till veckans bibelstudie är att tillämpa texten av 
Filemon. Vi kommer använda samma texten som förra veckan. 

Tillämpning är MÅLET av bibelstudie. 
När vi förnyar våra tankar med Ordet, var noga med att tillämpa dess 
lärdomar, då förvandlas vi från andliga larver till vackra fjärilar som 
återspeglar Jesu Kristi nåd och härlighet. 
I tillämpningssteget, ska vi hitta tidlös sanning! Tidlös sanningen betyder 
att den är alltid sanning. Då, nu och framtiden….  
Precis som Gud talade till den ursprungliga publiken, så talar han fortfarande 
till oss genom hela Skriften. Eftersom vi delar en gemensam mänsklighet med 
folket i Bibeln, upptäcker vi en universell dimension i problemen de mötte 
och de lösningar som Gud gav dem.  

1. Vi ska följe efter 3 steg, A, B, och C (under Exempel #1). 
2. Titta på dina tolkningar från förra veckan och kom på en tidlös sanning 

till varje observation och tolkning: Steg A (Se exempel #2 på höger sida 
av exempel). 

3. Läs frågorna under steg B och ställ dina egna tillämpningsfrågor som ska 
komma utifrån de tidlösa sanningarna.  

4. Svara sedan dina egna tillämpningsfrågor och skriv ner dina svar (Se 
exempel #2 på höger sida av exempel). 

5. Ge response till frågan under steg C. 
6. Överlåt den responsen till Herren i bön. 
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Exempel #1 

A. Vilka är de grundläggande tidlösa sanningarna utifrån jag har tolkat eller i 
den här boken? 

B. Hur gäller dessa sanningar i mitt liv? Var specifik. 

•.    Vad har jag lärt mig om mig själv från min studie? Vad har jag lärt mig om 

andra?     Vilken inverkan har detta på mitt liv? 

•     Vad kan jag lära mig om mitt förhållande till Gud? Finns det något som behöver 

förändras i mitt förhållande till Honom? 

•     Finns det något som behöver förändras i hur jag förhåller mig till andra? 

• Hur utmanas eller uppmuntras jag av folks liv i Bibeln? Vad kan jag lära av dem? 

Är det något jag kan identifiera mig med i deras liv? 

C. Vilka specifika steg eller åtgärder kan jag vidta för att genomföra den här 
tillämpningen? 

Exempel #2


