Wie kan je problemen wegnemen?
Wie van ons gaat niet gebukt onder allerlei kleine of grote problemen? Iedereen zal
wel eens in situaties terecht zijn gekomen, waarin hij of zij het niet meer ziet zitten.
Iedereen lost het op zijn of haar eigen manier op, althans men probeert het op te
lossen, wat meestal resulteert in een nog grotere puinhoop!
De één grijpt bij grote problemen naar de fles en wordt op den duur een alcoholist, maar het
probleem is niet uit de wereld. De ander zoekt zijn toevlucht in drugs en wordt een spuiter of
een snuiver, maar de problemen worden daarmee niet opgelost. Weer een andere komt in
de wereld van het occultisme terecht, want goede vrienden weten soms wel het adres van
een helderziende of een sjamaan, die hem op paranormale wijze van zijn problemen denkt af
te kunnen helpen.
Maar een echte oplossing is ook dat niet, want als men hulp zoekt bij het bovennatuurlijke,
dan beginnen de problemen pas echt, maar dan wel op een manier die vooral schade voor
de ziel oplevert. Indien er namelijk echt sprake is van zichtbare en voelbare lichamelijke
genezing of financiële voorspoed door middel van een of andere hocuspocus, dan moet dat
toch wel ergens vandaan komen, of niet?
Van G'd komt het in elk geval niet, want Hij heeft deze praktijken immers nadrukkelijk
verboden: “Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door
het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of
tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende
geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de
Eeuwige een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Eeuwige, uw G'd, hen voor u
weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Eeuwige, uw G'd!” (D'varim [Deuteronomium]
18:10-15).
Laat u dus beslist niet in met occulte praktijken! Neen! Een echte oplossing biedt alleen
Yeshua haMashiach [Jezus Christus] aan degenen die Hem erom vragen, want Hij alleen
heeft macht over alles wat in de hemel en op de aarde is: “En de behoudenis is in niemand
anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven,
waardoor wij moeten behouden worden.” (Mif’alot - Handelingen 4:12). In Lucas 19:10 lezen
wij: “Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden!”
Yeshua [Jezus] nodigt ook u uit: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden!” (Yochanan [Johannes]
10:9).
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