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Una de les grans alegries de ser pares és ajudar els vostres fills a 
convertir-se en adults joves forts que saben pensar i raonar per si 
mateixos. Llavors, com ho fas? Respon a les seves preguntes obertament 
i honestament.


Els nens són molt curiosos. Els nadons miren alguna cosa, la busquen i la 
col·loquen directament a la boca. Això és curiositat. Mentre els nens 
aprenen a parlar, miren alguna cosa i fan preguntes sobre això. Les 
respostes que reben es col·loquen permanentment al cervell. La manera 
com els pares, els avis i els altres responen a les preguntes que fan els 
nens té un paper important en la manera en què pensaran i raonaran a 
mesura que esdevinguin adults.


Aquí teniu la següent pregunta:


“Sempre m’han ensenyat que la màgia no existeix. Llavors, com pot ser 
real el cel? "


Gran pregunta!


Déu va crear la realitat. Les coses són reals perquè Déu les va fer reals. 
Déu va crear el cel, de manera que el cel és real.


La ‘màgia’ sol ser una cosa que fan els mags. Saben com enganyar-nos 
perquè les coses siguin reals quan no ho són. Els mags fan trucs. Déu fa 
miracles.
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Déu va crear el cel i la terra. Això és real. Déu va ressuscitar Jesús de la 
tomba. Això és real.


Alguns dels enemics del poble de Déu a la Bíblia van fer un tipus de 
‘màgia’ sobrenatural recolzada per Satanàs. Els mags egipcis van ser un 
exemple. Van ser capaços de duplicar alguns dels miracles que va fer 
Moisès, però finalment es van perdre perquè el seu poder malvat no 
coincidia amb el de Déu. Van haver d'admetre al rei egipci que el que feia 
Moisès era "el dit de Déu" (Èxode 8:19).


Déu va advertir al poble d'Israel que no s'impliqués amb la màgia maligna 
recolzada per Satanàs, inclosos els encantaments, la bruixeria, 
l'endevinació, la bruixeria i la consulta amb mitjans i psíquics. Déu va 
anomenar aquestes coses una “abominació”. Algunes de les persones no 
van obeir Déu i es van implicar en màgia malvada, cosa que va fer que 
Déu s’enfadés molt.


El cel no és màgia. És una creació de Déu, un lloc on viurem amb Ell pels 
segles dels segles.


Jesús i el cel


Una de les evidències més fortes de la realitat del cel és el que Jesús va 
dir al respecte. Jesús va venir del cel a la terra per morir pels nostres 
pecats, i després va tornar al cel després de la seva resurrecció. Va dir als 
seus deixebles que el seu Pare era «al cel». Jesús va ensenyar als seus 
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deixebles a pregar al «Pare nostre del cel». Els va dir que pregessin que es 
fes la voluntat del seu Pare «A la terra com al cel». ( Mateu 6: 8-10).


Jesús va dir als seus deixebles que el cel té moltes habitacions 
(mansions). Jesús també els va dir que els prepararia un «lloc» i que 
tornaria per ells en el futur. El cel és un lloc real.
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