Os sete testes bíblicos de um verdadeiro profeta

Introdução: Num. 12:06 "E ele disse: Ouvi agora as minhas palavras; se há um profeta entre
vós, eu o Senhor me farei conhecido a ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho"

Muitas vezes, Deus usa de sonhos e visões para revelar Sua vontade para a humanidade.

Teste n º 1) Isa. 8:20. "À lei e ao testemunho! se eles não falarem segundo esta palavra, é
porque nao há luz neles."

A "lei" aqui é uma referência à "Lei de Moisés", os cinco primeiros livros do Antigo Testamento,
que também contêm os Dez Mandamentos, e "testemunho" é uma referência para o resto do
Velho Testamento, e por extensão, incluindo o Novo Testamento, que também contém o
"testemunho de Jesus Cristo" (Apocalipse 12:17), os dois juntos explicam o que a "Lei de Moisés"
significa na experiência prática da humanidade.

A palavra da profecia é totalmente consistente com tudo o que o Espírito Santo já revelara nas
Escrituras.

Teste n º 2) Jer. 23:14. "Eu tenho visto também nos profetas de Jerusalém uma coisa horrenda:
cometem adultérios, e andam com falsidade: eles fortalecem as mãos dos malfeitores, para que
não se convertam da sua maldade v.16, assim diz o SENHOR dos Exércitos. Não deis ouvidos as
palavras dos profetas que vos profetizam; fazem-vos desvanecer; falam da visão do seu próprio
coração, não da boca do Senhor "

Os verdadeiros profetas reprovarão pecados de outros profetas, em vez de conspirar para apoiar
reivindicações uns dos outros.

Teste n º 3) Jer. 28:9. "O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse
profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade enviou."

Todas as previsões profeticas tem que acontecer.
Teste n º 4) Mateus 7:15. "Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós vestidos como

ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores Vós os conhecereis pelos seus frutos ....
Assim, toda árvore boa dá bons frutos;. Porém a árvore má produz frutos maus . Uma árvore boa
não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons .... Portanto, pelos seus frutos os
conhecereis. "

Os verdadeiros profetas levam as pessoas ao arrependimento e humildade diante de Deus, e a
amar seus semelhantes. Eles nunca levam as pessoas a se tornarem competitivas, orgulhosas
ou a se exaltarem.

Teste n º 5) 1 João 04:02. "Nisto conheceis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que
Jesus Cristo veio em carne é de Deus:" (Ver também Hebreus 4:15 Jesus "foi em todos os pontos
tentado, mas sem pecado. ")

Os verdadeiros profetas confessam que Jesus se fez carne, mas Ele obteve vitória sobre todo
pecado, assim como nós podemos, através da conexão com o Pai..

Teste n º 6) Dan. 10:17. "Pois como pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Pois,
quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim."

Os verdadeiros profetas não têm força ou fôlego de por si próprio enquanto em visão, mas uma
força sobrenatural de Deus.

Teste n º 7) João. 1:15. "João testificou dele, e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu
dizia: O que vem após mim é antes de mim, Porque ele existia antes de mim"

Os verdadeiros profetas exaltam somente a Cristo, mas nunca suas próprias habilidades.

