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De sidste år så har der været en del fokus rundt det med åndelige 

manifestationer. Nogle har vært meget imod det, andre har omfavnet 
det mere ekstreme og mange ved ikke helt hvad de skal tro. Men 

hvad siger egentlig Bibelen om åndelige manifestationer.
 Det første vi i alle fald kan konkludere med er at Bibelen er fuld 

af åndelige manifestationer, og mange af dem er ret underlige.

Falde i ånden
I karismatisk kredser så er nok dette en af de mest “almindelige” 

manifestation. På engelsk så bruger man udtryk som “slain in the 

Spirit” og mange andre udtryk, men når alt kommer til alt så handler 
det om at man ikke længere klarer at stå på sine ben.

 Op igennem kirkehistorien så har dette faktisk været ret 
almindelige. Enten fordi mennesker kom i syndenød eller fordi 

Gud gjorde et indre arbejd i dem. Men også i Bibelen ser vi at folk 

falder på grund af Guds nærvær.

Johannes Åbenbaring 1:17
Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død;

Johannes 18:6
Da Jesus sagde: »Det er mig,« veg de tilbage og faldt om på jorden.

Apostlenes Gerninger 9:3

Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et 

lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst 
sige: »Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?«

Daniel 10:8-9

Jeg blev alene tilbage, og da jeg så dette vældige syn, forlod al kraft 

mig; jeg blev ligbleg og havde ikke !ere kræfter. Så hørte jeg ham tale, 
mens jeg lå i dyb søvn med ansigtet mod jorden.

Åndelige manifestationer 
i Bibelen



At opføre sig som fulde
Nogle gage så kan folk der oplever Guds nærvær blive beskyldt for 

at opføre sig som om de har drukket lidt for meget, men det blev 
disciplene også.

Apostlenes Gerninger 2:12-13
Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden: 

»Hvad skal det betyde?« Men andre spottede og sagde: »De har 
drukket sig fulde i sød vin.«

Også i GT læser vi at folk blev så bevæget i bøn at man troede de var 
beruset.

1. Samuel 1:10,12-14

I sin fortvivlelse bad hun til Herren, mens hun græd højt,... I lang tid 

bad hun for Herrens ansigt, og imens sad Eli og iagttog hendes mund. 
Hanna bad ved sig selv; kun hendes læber bevægede sig, hendes stemme 

kunne man ikke høre. Derfor troede Eli, at hun var beruset, og sagde 
til hende: »Hvor længe vil du være beruset? Se dog at blive ædru!«

Latter
For nogle år siden så blev Toronto kendt for stedet hvor “latter-
vækkelsen” startede. Nogle var forarget over dette, men i Bibelen 

bliver latter fremstillet som noget positivt.

Salmernes bog 126:2-3

Da fyldtes vor mund med latter, vor tunge med jubel. Da sagde man 
blandt folkene: »Herren har gjort store ting mod dem.« Herren har 

gjort store ting mod os, og vi blev glade.

I Galaterbrevet 5:22 ser vi også at glæde er en del af Åndens frugt 

og derfor burde det ikke være så underlig at en som bliver fyldt af 
ånden begynder at grine.

Skælven/rædsel
Nogle gange kan man også se mennesker begynder at skælve når 
Helligånden kommer over dem.
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Daniel 8:15-17

Mens jeg, Daniel, så synet og prøvede at forstå det, stod der pludselig 
foran mig en, der så ud som en mand, og jeg hørte en menneskestemme 

råbe over Ulaj: »Gabriel, forklar ham synet!« Da han kom hen, hvor jeg 
stod, blev jeg grebet af rædsel og kastede mig ned. Så sagde han til mig: 

»Du skal forstå, menneske, at synet gælder endetiden.«

Daniel 10:7

Kun jeg, Daniel, så synet; mændene, der var sammen med mig, så det 
ikke, for en stor rædsel var faldet over dem, og de var !ygtet og havde 

skjult sig.

Kvækerne var kendt for at begynde at ryste når Helligånden kom 

over dem, og derfor !k de også navnet “kvækere”

2. Mosebog 19:16

Da det blev morgen den tredje dag, kom der lyn og torden; en tung sky 
lagde sig over bjerget, og der lød kraftig klang af horn, så hele folket i 

lejren skælvede af rædsel.

Apostlenes Gerninger 4:31

Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de blev 
alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed.

Ud af stand til at tale
Nogle mennesker mister helt evnen til at kunne tale når de bliver 
berørte af Gud. Dette betyder ikke at de helt mister evnen til at tale, 

men at de for en tid er så berørt at Guds ånd at deres ord svigter dem.

Daniel 10:15-16

Da han sagde det til mig, bøjede jeg mit ansigt mod jorden og blev 
stum. Men så var der en, der lignede et menneske, der rørte ved mine 

læber. Jeg åbnede munden og kunne tale igen, og jeg sagde til ham, 
der stod foran mig: »Herre, ved synet #k jeg krampe, og jeg havde ikke 

!ere kræfter.

Lukas 1:20-22

Men nu skal du blive stum og ikke kunne tale før den dag, da dette 
sker, fordi du ikke troede mine ord, som vil gå i opfyldelse, når tiden 

er inde.« Imens stod folket og ventede på Zakarias og undrede sig 



over, at han blev så længe inde i templet. Da han kom ud, kunne han 

ikke sige noget til dem, og de forstod, at han havde haft et syn i 
templet; han måtte gøre tegn til dem og var og blev stum.

At græde
Om man er til et møde hvor mennesker bliver berørte af Gud så vil 
man meget ofte se mennesker der begynder at græde; enten af 

glæde, sorg over synd, eller fordi Gud helbrede indre sår de har.
 Gud har ikke noget imod at vi lader os følesemsessigt bevæge. 

Faktisk så ønsker Han at vi skal være bevægelige.

Lukas 7:32-34

De ligner børn, der sidder på torvet og råber til hinanden: Vi spillede 
på !øjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I græd ikke. 

For Johannes Døber er kommet, han hverken spiser brød eller drikker 

vin, og I siger: Han er besat. Og Menneskesønnen er kommet, han 
både spiser og drikker, og I siger: Se den frådser og dranker, ven med 

toldere og syndere!«

Johannes Åbenbaring 5:4

Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at 
åbne bogen og se i den.

Trance
I GT så læser vi meget om de syn og åbenbaringer som profeterne fik, 
og selv om det ikke altid står, så kan man godt regne ud at i alle fald 

mange af dem kom under en form for trance.

Apostlenes Gerninger 10:9-11

Den næste dag, da de var undervejs og nærmede sig byen, gik Peter 
ved den sjette time op på taget for at bede. Da blev han sulten og ville 

have noget at spise. Mens man tilberedte det, faldt han i henrykkelse, 
og han så himlen åben og noget komme ned, som lignede en stor dug, 

der ved de #re hjørner blev sænket ned på jorden.

Områder af Guds herlighed og kraft
Nogle gange kan man høre prædikante sige at Gud er specielt stærkt 

til stede et bestemt sted, og dette !nder man faktisk også i Bibelen.

4

J E S U S A C A D E M Y 2 0 1 3



J E S U S A C A D E M Y 2 0 1 3

5

1. Samuel 19:20-24

Da Saul #k at vide, at David var i Najot i Rama, sendte han folk hen 
for at gribe ham. Men da de så forsamlingen af profeter i henrykkelse 

og Samuel i spidsen for dem, kom Guds ånd over Sauls folk, så også de 
kom i profetisk henrykkelse. Det fik Saul at vide, og så sendte han 

andre folk; men også de kom i profetisk henrykkelse. For tredje gang 

sendte han folk; men også de kom i profetisk henrykkelse. Så gik han 
selv til Rama. Da han var kommet til den store brønd ved Seku, 

spurgte han, hvor Samuel og David var. De svarede: »De er i Najot i 
Rama.« Mens han var på vej derhen, til Najot i Rama, kom Guds ånd 

også over ham, så han kom i profetisk henrykkelse, mens han vandrede 

af sted til Najot i Rama. Også han rev i profetisk henrykkelse klæderne 
af sig foran Samuel, og han faldt om og lå nøgen hele dagen og natten. 

Det er derfor, man siger: Er også Saul blandt profeterne?

Bortrykket af Ånden

Apostlenes Gerninger 8:39
Men da de kom op af vandet, bortrykkede Herrens ånd Filip, og 

hofmanden så ham ikke mere; han fortsatte sin rejse med glæde.

Herlighedssky
Flere steder i GT kan man læse om at Guds herlighed åbenbarede 

sig i form af en sky

2. Krønikebog 5:13-14

På én gang stemte trompetblæserne og sangerne i for med én røst at 
lovprise og takke Herren; til lyden af trompeter og cymbler og andre 

musikinstrumenter lovpriste de Herren med ordene: »Han er god, 

hans trofasthed varer til evig tid!« Da blev templet, Herrens tempel, 
fyldt af skyen. Præsterne kunne ikke forrette tjenesten på grund af 

skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Guds hus.

Ild
Tunger af ild har blevet en meget kendt manifestation, måske ikke 

fordi den sker så ofte, men fordi det var starten at Åndens udgydelse 
under den nye pagt.



Apostlenes Gerninger 2:2-3

Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og 
den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for 

dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem.

Andre manifestationer

Bibelen taler også om mange andre manifestationer som fx.

✦ Talende dyr (4. Mosebog 22:28)
✦ Gå på vandet (Mattæus 14:29)
✦ Slås med engle (1. Mosebog 32:28)
✦ Døde ben som kommer til live (2. Kongebog 13:21)
✦ Ansigter som lyser (2. Mosebog 34:30
✦ Besøge Himmelen (2. Korinterbrev 12:2-3)

Du får en lang liste om du skal remse op alle åndelige manifestationer 

i Bibelen. Man kan kun konkludere med at Gud er en Gud der ønsker 
at manifestere sin herlighed og nogle gange gør Han det på måder 

som for os kan virke meget underlige.

Test all things - by the fruits
1- Tess 5:21

You will know them by their fruits
Mat 7

e Bereans

Acts 17:10-11
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