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Den underbaraste men kanske minst förstådda smörjelsen i Guds rike är den profetiska. Som profetiska mänskor och 
artister är det mycket viktigt att vi får ökad insikt och förståelse för hur vi kan ge efter för, fullt uppskatta och hylla 
denna livsviktiga smörjelsen i våra dagliga arbeten och liv.

Vad menas med en “profetisk artist” undrar du kanske. Det som Biblen talar om i första Krönikeboken 25 och andra Moseboken 
15:20 när den talar om profetisk ande att spela, sjunga och dansa.

Mitt folk förgås därför att de saknar kunskap (översatt från engelska bibeln). (Hosea 4:6) Många mänskor förknippar det 
profetiska med förutsägelse. Och om det som förutsagts inte inträffar så tror man att det var det en falsk profetia utan att inse 
att de flesta profetiska orden är omständighet bundna, och beroende på mänskors reaktion och motaglighet.

Att kunna se in i framtiden är naturligtvis en underbar funktion av det profetiska.

Men det profetiska ser inte bara in i framtiden utan kan också urskilja den tid och säsong vi lever i just nu.

Vi behöver Hans hjälp så vi kan ha kunskap om vad vi ska bedja för, var vi behöver sända missionärer. Vi behöver också 
veta tidpunken för Guds besökelsetid tid så att vi på ett effektivt sätt kan evangelisera världens nationer. Tyvärr så är många 
troende mänskors böner otidsenliga. Man kan likna det vid att be Gud sända snö mitt i sommaren. Det är fel säsong för den 
bönen och Gud kan inte svara. I Lukas 19:44 läser vi att du inte aktade på den tid du var sökt (översatt från engelskan) du 
visste inte när det var din besökelse tid.

När vi studerar Guds Ord så ser vi i evangelierna att Jesus som alltid var ledd av Guds Ande inte alltid gjorde vad mänskor 
bad honom göra eftersom han insåg (genom den profetiska smörjelsen) att det inte var rätt tidpunkt. (Johannes 2:4) Och i 
Johannes 7:6 säger han : “Min tid är ännu inte kommen, men för er (de profetiskt okunniga) är tiden alltid läglig."

I Matteus 16:3 ser vi hur Jesus tillrättavisar de religiösa ledarna för att de inte kunde (därför att de saknade profetisk insikt) 
urskilja tiden.

Den profetiska smörjelsen representerar i Guds rike det övernaturliga och Guds egen närvaro, och är därför den första 
sanningen och smörjelsen att avvisas av religionsbunden kristendom. Men det profetiska representerar Kristi kropps ögon, 
och untan syn kan vi inte vara särskilt framgångsrika i trons strid.

Mänskor längtar efter det övernaturliga, och den längtan tillfredsställs inte utan Guds profetiska ande.

I 1 Konungaboken ser vi att det var torka i landet p.g.a. synd, och därför saknades också den profetiska uppenbarelen och 
ordet. Där vi finner andlig torka saknas också utrymme för profetisk uppenbarelse. Resultatet blir att folket bara ber 
och hoppas utan andligt ljus.

Men efter att synden hade dömts (elden) genom den profetiska tjänsten och Ordet, och allt hade satts till rätta i enlighet med 
Guds ordning, så öppnades himlen på nytt och nationen blev välsignad (regnet). (1 Konungaboken 18)

Alla så vill vi bli välsignade men först så måste vi låta Guds Ord och Ande döma oss så att vi kan göra oss av med 
synden och återställa Guds ordning i våra egna liv, familjer, församlingar och nationer. (Hebr. 4:16)

Ord att studera: 1 Krönikeboken 25, Hosea 4:6, Johannes 2:4, 7:6, Matteus 16:3, 1 Konungaboken 18.
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