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पालक होण्याचा एक उत्तम आनंद म्हणजे आपल्या मुलांना मजबूत, तरुण प्रौढ बनण्यास मदत
करणे ज्यांना स्वतःचे िवचार कसे करावे आिण तकर् कसे करावे हे मािहत आहे. मग, आपण ते
कसे करता? त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे मोकळे पणाने आिण प्रामािणकपणे द्या.

मुलं खूप उत्सुक असतात. बाळ काहीतरी पाहतात, त्यासा ठी पोचतात आिण ते थेट त्यांच्या
तोंडात ठे वतात. ही उत्सुकता आहे. मुले कशी बोलायच्या हे िशकत असताना ते एखाद्या गोष्टीकडे
पाहतात आिण त्याबद्दल प्रश्न िवचारतात. त्यांना प्राप्त झालेली उत्तरे त्यांच्या मेंदूत कायमस्वरुपी
ठे वली जातात. मुले, पालक, आजी आजोबा आिण इतरांनी िवचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे ज्या
प्रकारे प्रौढ झाल्यामुळे ते कसे िवचार करतील आिण कारण िवचारतील याची प्रमुख भूिमका
आहे.

आमचा पुढील प्रश्नः
“मला नेहमी िशकवले गेले आहे की जादू अिस्तत्त्वात नाही. मग स्वगर् खरा कसा असेल? ”

मस्त प्रश्न!
भगवंताने वास्तव िनमार्ण केले. गोष्टी वास्तिवक आहेत कारण देवाने त्यांना वास्तिवक बनवले.
देवाने स्वगर् िनमार्ण केले, म्हणून स्वगर् वास्तिवक आहे.

‘जादू ’ हे सहसा जादू गार करतात. जेव्हा गोष्टी नसतात तेव्हा आपल्याला िवचार करण्याच्या
गोष्टी कशा बनवायच्या हे त्यांना मािहत आहे. जादू गार युक्त्या करतात. देव चमत्कार करतो.
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देवाने आकाश व पृथ्वी िनमार्ण केली. ते वास्तव आहे देव येशूला थडग्यातू न उठिवले ते वास्तव
आहे

बायबलमधील देवाच्या लोकांच्या शत्रूंपैकी काहींनी सैतानाच्या पाठीशी एक प्रकारचे अलौिकक
‘जादू ’ केले. इिजिप्शयन जादू गार एक उदाहरण होते. ते मोशेने केलेले चमत्कार काही तयार
करण्यास सक्षम होते, परंतु अखेरीस ते गमावले कारण त्यांची दुष्कमर् देवाशी जुळत नव्हता. त्यांना
इिजिप्शयन राजाला कबूल करावे लागले की मोशे जे करीत होते ते “देवाचे बोट” होते (िनगर्म 8:
19).
देव, इस्राएल लोकांना सावध करतो, सैतानाने पाळलेल्या वाईट जादू मध्ये सामील होऊ नये असा
इशारा िदला. यामध्ये जादू , जादू टोणा, जादू , जादू टोणा आिण मध्यम व मनोिवज्ञा नाचा सल्ला
घेणे समािवष्ट आहे. देव या गोष्टींना “घृणास्पद” असे म्हणतो . काही लोकांनी देवाची आज्ञा
पाळली नाही आिण वाईट जादू ने त्यास गुंतले, ज्यामुळे देव खूप रागावला.

स्वगर् जादू नाही. ही देवाची िनिमर् ती आहे, िजथे आपण त्याच्याबरोबर सदासवर्काळ राहू.
येशू आिण स्वगर्

स्वगार्तील वास्तवाचा सवार्त भक्कम पुरावा म्हणजे येशू त्याबद्दल म्हणाला. येशू आमच्या
पापांसाठी मरुन स्वगार्तून पृथ्वीवर आला, परंतु त्याच्या पुनरुत्थानानंतर स्वगार्त परत आला. त्याने
आपल्या िशष्यांना सांिगतले की त्याचा िपता 'स्वगार्त आहे.' येशूने आपल्या िशष्यांना “स्वगार्तील
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आमच्या िपत्या” अशी प्राथर्ना करण्यास िशकवले. त्याने आपल्या िपत्याच्या इच्छे प्रमाणे “स्वगार्त
जसे पृथ्वीवर” व्हावे अशी प्राथर्ना करण्यास सांिगतले. मॅथ्यू 6: 8-10).

येशूने आपल्या िशष्यांना सांिगतले की स्वगार्त पुष्कळ खोल्या (वाड्या) आहेत. येशूने त्यांच्यासाठी
‘जागा’ तयार करणार असल्याचे सांिगतले आिण भिवष्यात त्यांच्यासाठी परत येईल. स्वगर् हे एक
वास्तिवक स्थान आहे.

न्यू िकंग जेम्स व्हजर्न from वरून घेतलेले शास्त्र. थॉमस नेल्सन यांनी कॉपीरा इट 2 1982
परवानगीने वापरलेले सवर् हक्क राखीव.

