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Jednou z veľkých radostí, keď ste rodičmi, je pomôcť vašim deťom vyrásť v 
silných mladých ľudí, ktorí vedia myslieť a uvažovať sami za seba. Ako na 
to? Odpovedajte na ich otázky otvorene a čestne.


Deti sú veľmi zvedavé. Bábätká na niečo pozerajú, siahajú po tom a 
vkladajú si to priamo do úst. To je kuriozita. Keď sa deti naučia rozprávať, 
pozerajú sa na niečo a pýtajú sa na to. Odpovede, ktoré dostávajú, sa im 
permanentne vkladajú do mozgu. To, ako rodičia, starí rodičia a iní ľudia 
odpovedajú na otázky, ktoré im deti kladú, hrá hlavnú úlohu v tom, ako 
budú myslieť a uvažovať, keď budú dospelí.


Tu je naša ďalšia otázka:


"Vždy ma učili, že mágia neexistuje." Ako potom môže byť nebo 
skutočné? “


Skvelá otázka!


Boh stvoril realitu. Veci sú skutočné, pretože Boh ich urobil skutočnými. 
Boh stvoril nebo, takže nebo je skutočné.


„Mágia“ je zvyčajne niečo, čo kúzelníci robia. Vedia, ako nás prinútiť, aby 
sme si mysleli, že veci sú skutočné, aj keď nie sú. Kúzelníci robia triky. Boh 
robí zázraky.


Boh stvoril nebo a zem. To je skutočné. Boh vzkriesil Ježiša z hrobu. To je 
skutočné.
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Niektorí z nepriateľov Božieho ľudu v Biblii konali akousi nadprirodzenou 
„mágiou“ podporovanou Satanom. Príkladom boli egyptskí kúzelníci. 
Dokázali duplikovať niekoľko zázrakov, ktoré Mojžiš vykonal, ale nakoniec 
stratili, pretože ich zlá sila sa nijako nevyrovnala s Božím. Museli 
egyptskému kráľovi pripustiť, že to, čo Mojžiš robil, je „Boží prst“ (Exodus 
8:19).


Boh varoval obyvateľov Izraela, aby sa nezúčastňovali na zlej mágii 
podporovanej Satanom - vrátane čarovania, čarodejníctva, veštenia, 
čarodejníctva a konzultácií s médiami a duchmi. Boh tieto veci nazval 
„ohavnosťou“. Niektorí ľudia neposlúchali Boha a zaplietli sa do zlej mágie, 
ktorá Boha veľmi nahnevala.


Nebo nie je mágia. Je to Božie stvorenie, miesto, kde s Ním budeme žiť 
navždy a navždy.


Ježiš a nebo


Jedným z najsilnejších dôkazov o realite Neba je to, čo o nej povedal 
Ježiš. Ježiš prišiel z neba na zem, aby zomrel za naše hriechy, potom sa 
po svojom zmŕtvychvstaní vrátil do neba. Povedal svojim učeníkom, že 
jeho Otec je „v nebi.“ Ježiš učil svojich učeníkov, aby sa modlili k „nášmu 
Otcovi v nebi.“ Povedal im, aby sa modlili, aby sa vôľa jeho Otca diala „na 
zemi tak, ako je v nebi.“ ( Matúš 6: 8–10).




Ako môže byť nebo skutočné?  of 5 5

Ježiš povedal svojim učeníkom, že nebo má v sebe veľa miestností 
(domov). Ježiš im tiež povedal, že im chystá pripraviť „miesto“ a v 
budúcnosti sa pre ne vráti. Nebo je skutočné miesto.


Písmo prevzaté z Novej verzie King James®. Autorské práva © 1982 
Thomas Nelson. Používa sa na základe povolenia. Všetky práva 
vyhradené.


