
Perpetuitatea Legii lui Dumnezeu 

TORAH ÎN EPISTOLELE IOANINE 

Paul Ionașcu 

CREATIO 

Oradea | 2019 



 

 

ISBN 978-606-94778-4-7 

Tehnoredactare: 

Florina Bucurean 

Copertă:  

Norbert Marton 

_________________________________________________ 
Această carte este protejată prin copyright. Reproducerea integrală 

sau parțială, multiplicarea prin orice mijloace și sub orice formă, 

cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau 

audio, punerea la dispoziția publică, inclusiv prin internet sau rețele 

de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive 

sau sisteme cu posibilitatea recuperării informațiilor, cu scop 

comercial sau gratuit, precum și alte fapte similar săvârșite fără 

permisiunea scrisă a deținătorului de copyright, reprezintă o 

încalcare a legislației cu privire la protecția proprietății intelectuale 

și se pedepsesc penal și/sau civil în conformitate cu legile în vigoare. 

Editura CREATIO © 2019 • Toate drepturile rezervate 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

IONAŞCU, PAUL 

    Perpetuitatea Legii lui Dumnezeu : Torah în Epistolele 

Ioanine / Paul Ionaşcu. - Oradea : Creatio, 2019 

 Conţine bibliografie 

 ISBN 978-606-94778-4-7 

2 



CUPRINS 

Cuvânt înainte ........................................................................ 6 

Abrevieri ................................................................................. 9 

Introducere ........................................................................... 11 

Interpretarea Legii în teologia ioanină: considerații 

metodologice .......................................................................... 16 

Tema lucrării de față ............................................................. 16 

Importanța temei .................................................................. 16 

Metodologia folosită .............................................................. 20 

Yom Kippur și jertfa de ispășire ........................................ 21 

Introducere ........................................................................... 21 

Sărbătoarea Yom Kippur ...................................................... 21 

Apendice: Zi de post și de căință ................................ 23 

Jertfa de Yom Kippur ............................................................ 25 

Apendice: Umblarea în lumină, umblarea în 

Adevăr…. ........................................................................ 28 

Yeshua HaMashiach este jertfa de ispășire ........................... 30 

Ispășire pentru întreaga omenire .......................................... 33 

Apendice: Jertfa de ispășire în profeți ........................ 35 

Mărturisirea păcatelor de Yom Kippur ................................ 37 

Păzirea poruncilor din Torah .............................................. 39 

Introducere ........................................................................... 39 

Dovada iertării păcatelor ...................................................... 39 

Apendice: Adevărul cu și în om .................................. 42 



4     Paul Ionașcu 

Manifestarea dragostei față de Dumnezeu ............................ 44 

Manifestarea dragostei față de om ........................................ 47 

Apendice: Cain și ura sa ............................................... 50 

Păzirea poruncilor înseamnă a rămâne în Yeshua și a fi 

protejați de Dumnezeu .......................................................... 52 

Ungerea divină și păzirea poruncilor ................................... 55 

Apendice: Să facem voia lui Dumnezeu! .................... 58 

Apendice: Nadab și Abihu ........................................... 59 

Ascultarea rugăciunilor și păzirea poruncilor ...................... 61 

Apendice: Persoane care au fost ascultate din pricina 

evlaviei ............................................................................ 63 

Apendice: Să trăim cum a trăit Yeshua!...................... 66 

Păcatul în gândirea ioanină ................................................. 68 

Introducere ............................................................................ 68 

Termeni pentru păcat din limba greacă ................................ 68 

Hamartia sau ratarea țintei .................................................. 71 

Apendice: Scopul Legii (Torah) ................................... 73 

Paraptoma și Parabasis ......................................................... 75 

Apendice: Credincioșii de la Cinzecime și centurionul 

Corneliu ........................................................................... 81 

Definiția păcatului ................................................................ 82 

Nerespectarea poruncilor lui Dumnezeu .............................. 84 

Apendice: Păcate în epistolele ioanine ........................ 87 

Concluzii ............................................................................... 90 

 Veșnicia Legii (Torah) - Hartă…………...…………....………...92 

Bibliografie ............................................................................ 93 





Cuvânt înainte 

Este de apreciat zelul autorului în 

prezentarea conținutului. Are în el o frumusețe 

care se numește a fi al adevărului ce trece 

neobservat de mulți iubitori de Dumnezeu și 

neatenți cu Cuvântul Său. Yeshua a venit „sub 

Lege”, a crescut sub Lege și a fost apreciat sub 

Lege (Gal.4:4). Ar mai putea fi adăugat și faptul că 

a murit ca Jertfă sub Lege, dar nu a fost Mare preot 

sub Lege. Diferența pe care o face ultimul aspect al 

misiunii lui Yeshua, față de Lege, Îl face neînțeles 

pentru mulți. El S-a dovedit a fi Mare preot 

melhisedechian, nu levit. 

Autorul acestei lucrări se luptă în a dovedi 

dragostea în poruncile lui Dumnezeu. Acest 

adevăr se vrea a fi desăvârșit inclusiv pe plan 

social, nu doar hristocentric: „La tine să nu fie nici 

un sărac, căci Domnul te va binecuvânta în țara pe care 

ți-o va da de moștenire Domnul, Dumnezeul tău” 

(Dt.15:4). 

Textul din In.14:15 poate aduce multă 

încurcătură în gândirea multora: „Dacă mă iubiți, 

veți păzi poruncile Mele”. Acestui text i se adaugă cel 

din In.13:34-35, unde este prezentată „o poruncă 



TORAH ÎN EPISTOLELE IOANINE   7 

nouă”, dragostea de frați, și se afirmă că toate 

poruncile Legii lui Dumnezeu au fost înlocuite cu 

aceasta una singură. Deci, Domnul Yeshua i-a 

învățat pe ucenici să nu mai țină poruncile Legii? 

Este inacceptabil. Textul din Fp.10:14 („Nicidecum, 

Doamne. Eu niciodată nu am mâncat ceva spurcat sau 

necurat”), este o dovadă că Domnul nostru Yeshua 

nu a desființat poruncile din Lv.11. Mai departe, 

poate fi urmărit textul din Fp.15:21: „Căci încă din 

vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l 

propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate 

zilele de Sabat”. Acest text este o dovadă a realității 

din vremea apostolică: toți credincioșii lui 

Dumnezeu – și evreii mozaici și evreii mesianici și 

prozeliții dintre neamuri s-au folosit numai de ziua 

de sâmbătă pentru Sabat.  

Acestea toate ne arată că Domnul nostru S-a 

înălțat la Cer, dar explicațiile Vechiului Testament, 

adică Noul, încă nu s-au scris. În vremea apostolică 

încă exista numai „zilele de Sabat” și se discuta doar 

cărțile Legii. Singura aripă socială care nu s-a putut 

conforma a fost masa sclavilor: stăpânul de sclavi 

nu putea admite ca robii săi să nu lucreze sâmbăta, 

sau să nu mănânce carne de animale necurate 

(porc, iepure, etc), sau, în final, să stea de la lucru 

pentru că sunt circumciși și au nevoie de 

convalescență. 
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 Iacov, în 2:10, când încalcă o poruncă, 

numește întreaga Lege ca fiind încălcată. Apostolul 

Pavel, cu tot dreptul de a schimba (Mt.16:19 / 

18:18) a numit Legea încălcată doar „dreptar” 

(Gal.6:16). În cadrul acestui „dreptar” (a Legii fără 

cele trei porunci), indiferent de regimul sub care 

sunt, sclavii pot să înainteze spre răsplata veșnică a 

lui Dumnezeu. 

 

Pastor Nelu Terpea – autor al cărților:  

„Problematica unor termeni teologici” și  

„Planul lui Dumnezeu pentru om în Torah” 
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