
HELLIGDOMMEN 

Alteret 

Vandkummen 

Lyse- 
stagen 

Skue- 
brøds- 
bordet 

Døren 

Røgelses 
alteret 

Arken 

Forgården 

Det hellige 

Det allerhelligste 

Joh 10.9   Døren 

Joh 1.29   Guds Lam 
Joh 3.14   Kobberslangen 

Joh 13.5   Fodvaskningen 

Joh 8.12    Verdens Lys 
Joh 6.51    Livets Brød 

Joh 17.19   Ypperstepræstens bøn 

Joh 6.33   Himlens Manna 

Joh 11.25 Opstandelsen og livet 15.1 
Joh 6.68   Livets Ord   Joh 1.1 

Joh 1.33   7.37 Åndens udbyder 20.22 

Joh 2.19   Templet 
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Joh 1.14     Og Ordet blev kød og  
tog bolig (tabernaklerede)  
iblandt os, og vi så hans  
herlighed, en herlighed, som den 
Enbårne har den fra Faderen, 
fuld af nåde og sandhed. 

v/Dominique Lachat 
Juli 2018 



Discipelskab med voksende TRO på JESUS  

Omvendelse Ledt af Ånden 
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3spæd i TRO 

2misTRO 

1vanTRO 6TROværdig 

5TROfast 

4TROslydig 

6 overgange 
mellem 6 etaper. 

v/Dominique Lachat 
Juli 2018 

1 - ”Vantro” betegner mennesker, som er ligeglad med 
Gud, eller som har vendt ryggen til Gud. Enten har de ikke 
været i kontakt med vidnesbyrdet om Kristus, ellers har de 
bevidst fravalgt troen på Gud. 
2 - ”Mistro” betegner vantro mennesker, som nu er blevet 
tiltrukket af troen på Kristus. De viser en hvis interesse for 
troende mennesker, men de forbliver skeptiske observatør 
og tilskuer. 
3 - ”Spæd i tro” betegner mistroiske mennesker, som har 
vendt sig fra deres forbehold, og som nu betragter Jesu ord 
for at være sande. Deres tvivl er nu blevet afløst af en 
overbevisning.  
4 - ”Troslydig” betegner mennesker med spirende tro, som 
nu sætter handling på deres tro. De har givet agt på Jesu 
befaling om at lade sig døbe, og lader Kristi ord forvandle 
deres karakter. 
5 - ”Trofast” betegner troslydige mennesker, som nu viser 
trofasthed og udholdenhed. Prøvelser og kampe i deres liv 
har forankret deres tro på Kristus. De lever ikke længere for 
dem selv. De er ledt af Helligånden for at betjene 
mennesker. 
6 - ”Troværdig” betegner trofaste mennesker, som nu 
bærer på et sandfærdigt vidnesbyrd. De er sendt med 
Helligåndens kraft til de vantro, for at herliggøre 
vidnesbyrdet om Kristus. 


