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TRÄNING
 För att kunna göra härdade soldater av unga män, har varje nation ett
träningsprogram som kalla "basträning." Målet är att förstöra tänkandet hos
den unge mannen/kvinnan som individ och ersätta det med blind lydnad, först
till instruktören och senare till ett högre befäl. Istället för att tänka som en
individ, förvandlas den unga mannen/kvinnan till en gruppmedlem, som lever
för gruppen och tillbakavisar egna känslor.
 Hos Gud är det motsatt. Varje person är dyrbar i hans åsyn och han vill att
varje person skall ha en personlig relation med honom och vandra i lydnad till
Gud Fader, och inte till en grupp människor eller en jordisk ledare. Ef. 1:1-13

LYDNAD LEDER TILL TRO
 Abraham levde ett liv i blind tro, och var lydig mot Gud. Hebr. 11:1-10
 Men Abraham började som en lögnare och en fruktans man. 1 Mos. 12:9-20
 Sedan han väntat i 11 år på att Gud skulle uppfylla hans löfte, tog Abraham
och Sara saken i egna händer; resultatet av otroheten blev kolossal och vi
lider fortfarande konsekvenserna av detta misstag idag. 1 Mos. 16:1-16
 Han ljög igen. 1 Mos. 20:1-18
 Gud kallade Abraham när denne var 75 år. 1 Mos. 12:1-6
 Bekräftelsen på Guds löfte kom senare – 1 Mos. 15:1-17
 – löftet om ett barn. 1 Mos. 18:1-15
 Isak föddes sedan han bott i 25 år i Löfteslandet. 1 Mos. 21:1-8
 Efter ca 40 år godkände Gud Abraham med en prövning. 1 Mos. 22:1-14;
Hebr. 11:17-19
Låter Du Gud styra ditt liv? Matt. 10:38
Har du öron till att höra med?
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