
   Efeseni 4:8,  Psalmi 68:18, 1 Petru 3:18-20 
Credincioşii şi necredincioşii dinainte de moartea şi învierea Lui Hristos mergeau 
în acelaş loc, numit Hades(gr.), sau Şeol (ebr.), acesta fiind numit în Luca 16:19 
„sânul lui Avraam, sau „un loc de chin”, dar împărţit în două: Tartarus şi Elysium. 
A murit şi bogatul şi l-au îngropat (adică şi sufletul lui s-a dus în inima pământului, 
doar că într-un loc diferit). 
 1 Sam.28:13”văd o fiinţă dumnezeiască sculându-se din pământ”.  
Iona, tot cam la fel spune atunci când se mărturiseşte, Iona 2:2. 
Matei 12:40 a stat 3 zile şi 3 nopţi în inima Pământului”.  
Luca 16:19 „Între voi şi între noi e o prăpastie mare”. 
Atunci când Domnul Isus a murit S-a dus în acest loc şi unora le-a vestit (kerusso) 
biruinţa, iar pe cei din „sânul lui Avraam” i-a luat cu El în cer. Efes.4:8, Psalmi 
68:18, 1 Petru 3:18-20. 
Ilie şi Enoh nu s-au dus în Hades, în pământ, ci în sus, adică în cer de vii. Alţii s-au 
dus în Hades vii.Numeri 16:33. 
 
Matei 27:52”multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat ..”,probabil că tot la 
acest eveniment se referă. 
 
Psalm 16:10”căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuinţa morţilor”.Fa.7:27 
Apoc.20:13,14”Moartea şi Locuinţa Morţilor au fost aruncate în iazul de foc..”. 
 
De atunci încoace nu se mai pomeneşte de Hades, decât în sens negativ. Isus a 
promis tâlharului cerul, nu Hadesul; „cu Mine”, spune, şi unde este Isus? În cer.  
De aceea noi ştim că atunci când murim, nici o milisecundă nu suntem morţi 
sufleteşte, ci doar trupul, dar sufletul va sta fără trup în cer, o vreme, probabil fiind 
îmbrăcat în slavă, până la învierea tuturor credincioşilor. 
 
Ap. Pavel a fost răpit la cer, în al treilea cer, şi nu s-a dus în Hades. 2 Cor.12:1-4. 
Pavel ar fi vrut să scape de această etapă a despărţirii trupului de suflet, dar după 
cum ştim nu s-a împlinit, şi el în cele din urmă spune asta în 1 Tes.4:14-18. 
La finalul tuturor lucrurilor Cerul se va uni din nou cu Pământul la fel cum a fost 
înainte de Cădere, sau mai bine spus într-un fel nou, şi veşnic. Păcatul le-a separat 
pe cele două.  
 
Deci vedem ca pasajul din Luca 16:19 are de-a face cu o învăţătură vechi 
testamentală.Cred că şi acest pasaj ca şi altele vorbesc despre o trecere de la 
Vechiul Leg.la Noul Leg. (am un alt material scris,dar nu dau de el, acum...dacă îl 
gasesc ţi.l trimit şi pe acela. Enjoy), Matei. 


