A BIBLIA COMO PALABRA DE DEUS

Valor do Antigo
Testamento

Valores do AT
1. Facilítanos coñecer a Deus
2.

Amósanos modelos de
persoas con comportamentos
moi humanos

3.

Axúdanos a descubrir
dimensión social da fe

a

4. Sírvenos para comprender
mellor a actividade a mensaxe
e a persoa de Xesús de
Nazaret.

1. Facilítanos coñecer a
• Así o di Dei Verbum, 15:
“Por iso, os cristiáns deben recibilos [Os libros do A.T] con devoción,
porque expresan un vivo sentido de Deus, conteñen ensinanzas
sublimes sobre Deus e unha sabedoría salvadora sobre o home,
conservan tesouros de oración e esconden o misterio da nosa salvación”.
• En Ex 34,6-7 hai unha autodefinición de Deus:
O Señor pasou diante del proclamando: "O Señor, o Señor, Deus
compasivo e benfeitor, tardo á ira, rico en amor e lealdade, que garda o
seu amor ata a milésima xeración, que perdoa as culpas, os pecados e
os erros, pero non declara inocente ao culpable, e castiga as culpas dos
pais ata a terceira e a cuarta xeración".

• Un Deus que ama e perdoa Is 54,7-8:
Durante un intre abandoneite, pero con inmenso agarimo recollereite.
Nun arrebato de ira escondín un instante o meu rostro, pero con amor
eterno, “quérote”, di o Señor, o teu Redentor.

Deus

2. Modelos de persoas
• Xob: Diante do sufrimento, rebélase,
loita, interrógase e blasfema na procura
de respostas. Pero finalmente volve a
encontrarse co Deus.
• Qohelet: Nun mundo no que todo é
superficialidade e vaidade tenta
agarrarse a dúas ou tres ideas que o
manteñan con fe.
• Xeremías: Atravesa unha crise na súa
vocación pero loita para seguir sendo
fiel ao Señor.

3. Dimensión social
• No AT, Deus libera o pobo da escravitude e ponse de parte do
pobre:
"Teño visto as miserias do meu pobo en Exipto, oín as súas queixas contra os seus opresores,
coñezo os seus sufrimentos. Vou baixar e liberalos do poder dos exipcios (…) O pranto dos
israelitas chega xa onda min, e tamén teño visto como os oprimen os exipcios”. Ex 3,7.9

• O culto litúrxico ten que ir acompañado da dimensión social da fe:
“O xaxún que eu quero é este: Romper as cadeas inxustas, deslear as sogas do xugo, mandar
libres os oprimidos e acabar con toda tiranía. Compartir o teu pan co famento e acoller na
túa casa os pobres sen teito. Cando vexas o espido, vísteo e non te escondas dos teus
semellantes”. Is 58,6-7
Non acolle o Altísimo donativos de impíos, nin lles perdoa as culpas polas moitas oblatas.
Coma inmolar a un fillo na presenza do pai é ofrendar sacrificios cos bens dos pobres; da
escasa mantenza depende a vida dos pobres, quen os priva dela é un asasino. Mata ó seu
próximo quen lle colle o sustento, esparexe sangue quen lle nega a paga ao obreiro. (Sir
34,19-22)

4. Para comprender mellor a Xesús
Xesús é xudeu = texto no seu
contexto.
• PCB, “O pobo xudeu e as súas Escrituras
Sagradas na Biblia cristiá” do ano 2001:
Sen o Antigo Testamento, o Novo
Testamento sería un libro indescifrable,
unha planta privada das súas raíces e
destinada a secarse

4. Para comprender mellor a Xesús
Xesús é xudeu = texto no seu contexto.
“Entrou Xesús no templo, e botou fóra os tendeiros e
compradores do templo, derrubando as mesas dos
cambistas e os postos dos vendedores de pombas. E
díxolles: Está escrito: A miña casa será casa de oración;
pero vós convertédela en cova de bandidos. No templo
rodeárono cegos e coxos, e curounos”. Mt 21,12-14
“O rei marchou cos seus homes sobre Xerusalén contra
os habitantes daquel país, os iebuseos. Eles tíñanlle dito a
David: “Non poderás entrar aquí; rexeitarante os cegos e os
coxos". Con iso querían dicir: "David non poderá entrar
aquí". Pero David conquistou a fortaleza de Sión, que se
converteu na cidade de David. Aquel día David dixera: (…) A
eses coxos e a eses cegos aborréceos David". De aí saíu
aquel dito: nin cego nin coxo entre no templo”. 2 Sm 5,6-8

Antigo e Novo
Testamento

PENTATEUCO
Os títulos dos libros nas nosas Biblias fan
referencia ao contido dos libros:
– Xénese (orixe): Trata sobre as orixes do
mundo, a humanidade e Israel.
– Éxodo (saída): Alude á saída de Israel de
Exipto.
– Levítico (Leví): Refírese as leis e ritos
levítico-sacerdotais que son o núcleo
central do libro.
– Números: Polos continuos recontos que
aparecen no libro (xefes, poboacións,
gando,…)
– Deuteronomio (segunda lei): Unha nova
lei entregada nas estepas de Moab.

PENTATEUCO
• Cinco grandes temas:
1. A creación do mundo e do home:
 Coa súa acción creadora, comeza o
proxecto de Deus.
 A creación do home “a imaxe e
semellanza de Deus” (Xén 1,26) fai que
este ocupe un lugar destacado entre
todas as creaturas.
 Todo o que crea Deus é bo, o mal entra
no mundo pola desobediencia do
home.

PENTATEUCO
2. Liberación/salvación:
 A saída de Exipto, grazas a intervención
de YHWH, é a experiencia salvífica
fundamental de Israel.
 É o centro do seu credo (Dt 26,5-9)
 Identifica ao Deus de Israel: “Eu son
YHWH, o teu Deus, o que te sacou de
Exipto” (Ex 20,2)
 O nome de Deus YHWH fai referencia
ao concepto salvación (tamén o nome
de Xesús Yehosua = YHWH salva)

PENTATEUCO
3. Alianza:
 É o concepto que se utiliza para
expresar as relacións de Deus cos
homes e destes con Deus.
 O concepto berît, non é tanto un pacto
bilateral como o empeño que un
determinado suxeito (YHWH) asume
fronte a outro (Israel). Estaría preto do
que entendemos por promesa.
 Deus establece unha alianza con Noé
(Xen 9), Abrahán (Xén 15-17), con
Israel (Ex 19).

PENTATEUCO
4. Lei:
 É un regalo que Deus lle fai a
Israel, na alianza do Sinaí.
 O decálogo (Ex 20,2-17; Dt 5,6-21)
é a lei fundamental de Israel, xa
que foi escrito directamente por
Deus.

5. Promesas:
 Deus promete e cumpre: facer
unha gran nación de Israel,
convertelo nun pobo numeroso e
darlle unha terra.

HISTÓRICOS
• É o grupo de libros máis extenso do
AT.
• Para os católicos son “históricos”
aqueles libros do AT que, situados
despois do Pentateuco, narran a
historia de Israel desde a morte de
Moisés ata a rebelión macabea.
• Abarcan un período de historia de
máis de dez séculos (1200 a. C. – 134
a. C.).

HISTÓRICOS
• Nos libros históricos descóbrense catro
partes:
1. A historia deuteronomista: Xosué, Xuíces,
1-2 Samuel e 1-2 Reis.
2. A historia cronista: 1-2 Crónicas, Esdras e
Nehemías.
3. A historia helenista: 1-2 Macabeos.
4. Narracións didácticas: Rut, Tobías, Judit e
Ester.

PROFÉTICOS:
• Que é un profeta? Imaxes limitadas:
– Un adiviño:
Non busca adiviñar o futuro. Fala do futuro porque é
consecuencia do presente.
– Un anunciador do Mesías:
A maioría dos profetas non dixeron nada do Mesías.
– Un solitario:
Son fillos dunha cultura e dunha época determinada non
alleos a ela.
– Un reformador social:
Son homes dunha profunda experiencia relixiosa,
inspirados polo contacto persoal con Deus.

PROFÉTICOS
• As orixes do profetismo en Israel hai
que situalos nos comezos da
institución monárquica (s. XI a. C.).
• Os profetas que forman os libros
proféticos ocupan un intervalo de
cinco séculos (s. VIII – III a. C.).
• Os católicos dividimos os libros
proféticos en maiores (Isaías,
Xeremías e Ezequiel) e doce menores
(Amós, Oseas, Miqueas, Nahún,
Sofonías, Abdías, Habacuc, Axeo,
Zacarías, Xonás, Xoel, Malaquías)

PROFÉTICOS: Daniel
Está a medio camiño entre a profecía
e a apocalíptica, entre a historia e a
ficción, interpretación da historia e
exhortación moral sapiencial.
Está escrito nas tres linguas bíblicas:
hebreo, arameo e grego
Síntese perfecta do que é Biblia:
unha especie de mosaico.

SAPIENCIAIS
• Que é un sabio?
– Para nós é unha persoa que ten profundos
coñecementos nunha materia, ciencia ou arte.
– Na Biblia: unha mestura de educador,
filósofo, teólogo, preceptor, conselleiro,
ancián, observador. Busca resposta aos
problemas teóricos e prácticos da vida, na
experiencia humana en xeral: “Meu fillo, fai
caso da miña experiencia, presta oído a
miña intelixencia”. Prov 5,1.

POÉTICOS
• En Israel os primeiros textos
escritos pertencen ao xénero
poético (Xuí 5; Xén 49; Ex 15,21;
Nm 23,7-10.18-24; 24,3-9.1524)
• A base poética hebrea baséase
en paralelismos e aliteracións e
asonancias, difíciles de ver nas
nosas traducións.
• Son tres os libros estritamente
poéticos na Biblia: O Cantar dos
Cantares, Lamentacións e os
Salmos.

POÉTICOS
• O libro poético máis importante é o libro
dos Salmos (en hebreo: Tehillim, himnos ou
loanzas).
• Consta de 150 salmos, pero a súa
numeración é diferente segundo a versión
hebrea ou latina.
• Divídese en 5 partes ou libros reproducindo
a división do Pentateuco.
• A maioría dos salmos atribúenselle
tradicionalmente a David

• A relación Antigo Novo a través dunha lectura canónica:
– Mal 3,22-24:
• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
Lembrádevos da lei de Moisés, o meu servo, lei que eu lle ordenei no Horeb,
través dos restos materiais deixados polo ser
preceptos e decretos para todo Israel. Vede: envíovos ao profeta Elías antes
humano
súa ocupación
lugar odeterminado
de que chegue o Día
do Señor,na
grande
e terrible. El dun
converterá
corazón
dos pais cara aos fillos, e o corazón dos fillos cara aos pais, para que non
teña que vir castigar e destruír a terra.

– Mt 17,10-13 =Mc 9,11-13:
E preguntáronlle os discípulos: Como é que din os escribas que primeiro ten
que vir Elías? El respondeu: Elías virá e renovarao todo. Pero eu asegúrovos
que Elías xa veu, e non o recoñeceron, e fixeron con el o que quixeron; do
mesmo xeito tamén o Fillo do Home padecerá nas súas mans. Entón
comprenderon os discípulos que o dixera referíndose a Xoán Bautista-

– Lc 1,16-17:
…Converterá a moitos fillos de Israel ao Señor, o seu Deus. Irá diante do
Señor co espírito e o poder de Elías, para converter o corazón dos pais cara
aos fillos, ensinarlles aos rebeldes o proceder dos xustos e preparar así un
pobo ben disposto para o Señor.

Orixe e natureza dos sinópticos
• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

Sentouse enfronte da sala do
tesouro, e ollaba como a
xente ía botando cartos no
peto. Moitos ricos botaban
con fartura; e nisto achegouse
unha viúva pobriña e botou
dúas leptas, é dicir, un
cuadrante. (Mc 12,41-42)

Orixe e natureza dos sinópticos
• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
A Santa Nai Igrexa firme
e constantemente
creu edun
cre lugar
que osdeterminado
catro referidos Evanxeos, cuxa
humano
na súa ocupación
historicidade afirma sen vacilar, comunican fielmente o que Xesús Fillo de Deus, vivindo entre
os homes, fixo e ensinou realmente para a salvación deles, ata o día que foi levantado ao ceo.
Os Apóstolos, certamente, despois da ascensión do Señor, predicaron aos seus oíntes o que El
dixera e fixera, con aquela crecida intelixencia da que eles gozaban, amestrados polos
acontecementos gloriosos de Cristo e pola luz do Espírito de verdade. Os autores sagrados
escribiron os catro Evanxeos seleccionando algunhas cousas das moitas que xa se transmitían
de palabra ou por escrito, sintetizando outras, ou adaptándoas atendendo á condición das
Igrexas, conservando sempre o estilo da proclamación de maneira que sempre nos
comunicaban a verdade sincera sobre Xesús. Escribiron, pois, sacándoo xa da súa memoria ou
lembranzas, xa do testemuño dos que "desde o principio foron testemuñas oculares e
ministros da palabra" para que coñezamos "a verdade" das palabras que nos ensinan (cf. Lc
1,2-4). DV 19

•

•

•

•

Orixe e natureza dos evanxeos
• Arqueoloxía
a Antigüidade a
Son
textos
narrativos:= ciencia
Tentanque estuda
transmitir
través
dos restos
materiais
deixados polo ser
acontecementos
e experiencias
a través
dunha historia.
A trama da paixón
fai que
relato
evanxélico
teña
un determinado
humano
na osúa
ocupación
dun
lugar
fío condutor.
Son narracións teolóxicas: Porque descobren na vida
de Xesús a actuación de Deus e o cumprimento do AT.
Tres preocupacións: Evocación da historia pasada
(Xesús), actualización (Señor resucitado) e recurso á
Escritura
Non son crónicas históricas pero están baseados na
historia: Buscan reelaborar e actualizar pero sen
disolver a referencia á historia pasada (templo,
sanedrín, nomes,…)
A finalidade dos evanxeos: Fortalecer a fe das
comunidades e facer da vida de Xesús a clave para
comprender as súas palabras.

O evanxeo segundo Marcos
• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través
dos estrutúrase
restos materiais
• O evanxeo de
Marcos
en deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado
base a tres versiños:
– O comezo: “Comezo do Evanxeo de
Xesús, Mesías, Fillo de Deus”. Mc 1,1
– Na metade: “El preguntoulles a eles:
E vós, quen dicides que son?
Respondeu Simón Pedro: Ti es o
Mesías”. Mc 8,29
– Ao final: “O centurión, que estaba
diante, oíndo o berro que deu ao
morrer, dixo: Verdadeiramente este
home era Fillo de Deus”. Mc 15,39

•

•
•

O evanxeo segundo Mateo
ciencia que
a Antigüidade a
Mateo é• unArqueoloxía
evanxeo de= síntese
entreestuda
a
través
dos restos
materiais
narratividade
marcana
de feitos
de deixados polo ser
narecollido
súa ocupación
dun lugar determinado
Xesús e oshumano
discursos
da fonte
Q
É o máis xudeu, por iso remite
constantemente ás Escrituras. É un
escriba cristián.
Estrutura o seu evanxeo en base a cinco
discursos (Torá):
1.Moral
2.Misioneiro
3.Parabólico
4.Eclesial
5.Escatolóxico

O evanxeo segundo Lucas
• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
• Existen dous tempos:
través dos restos materiais deixados polo ser
– O tempo da promesa: É o Antigo
humano na súa ocupación dun lugar determinado
Testamento. O representante desta etapa
é Xoán Bautista, o último profeta.
– O tempo do cumprimento:
 O tempo de Xesús: Transcorre en tres etapas:
Galilea (presentación de Xesús), camiño a
Xerusalén (momento de ensinar aos
discípulos) e Xerusalén (remata coa
Ascensión).
 O tempo da Igrexa: O protagonista é o
Espírito Santo. Desenvolve en dous momentos
os comezos da Igrexa: En Xerusalén (Pedro) e
de Xerusalén a Roma (Paulo).

Corpus Paulino
• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
• Son 13 cartas:
través dos restos materiais deixados polo ser
– É unha literatura inmediata, xa que
humano
na súa
ocupación
Cristo habería
de retornar
pronto:
“Iso é dun lugar determinado
o que vos dicimos apoiados na palabra do
Señor: que nós, os que vivimos, os que
quedemos para a Vinda do Señor, non teremos
vantaxe sobre os que xa morreron” 1 Tes 4,15

– A maioría foron escritas posiblemente
ao ditado de Paulo por un escriba
secretario: “Mirade con que letras tan
grandes vos escribo eu pola miña man”. Gál
6,11.

– Estaban pensadas para ser lidas en voz
alta, utilizan técnicas de persuasión
retóricas: introdución, acción de grazas,
mensaxe e conclusión.

Corpus Paulino
Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
• Teoloxía de• Paulo:
restos enmateriais
– Apóiase nuntravés
punto: dos
A salvación
Cristo é undeixados polo ser
na súadas
ocupación
dun
don gratuítohumano
independente
obras da Lei
: lugar determinado
“Se alguén coida que el ten de que confiar
conforme eses criterios, eu teño máis:
circuncisión ós oito días; do pobo de Israel; da
tribo de Benxamín, nacido e criado hebreo; en
canto á Lei, fariseo; en canto a celo, perseguidor
da Igrexa; en canto á xustiza que manda a Lei,
home sen tacha. Mais todo o que daquela era
para min un proveito, estimeino, por causa de
Cristo, unha perda. Máis aínda, todo me parece
perda comparado co grande que é coñecer a
Cristo Xesús, o meu Señor. Por El tirei con todo e
doulle tanto valor coma ó lixo con tal de gañar a
Cristo e de vivir nel; non por ter unha xustiza
miña propia por cumprir a Lei, senón pola xustiza
que se recibe coma resposta á fe.

Corpus Xoánico
• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
escritos
xoánicos
son: o dun lugar determinado
humano
na súa ocupación

• Os
evanxeo segundo Xoán, tres cartas
(1 Xoán, 2 Xoán e 3 Xoán) e
Apocalipse
• Son cinco libros diferentes en
canto ao xénero literario, acentos
doutrinais e dimensións.
• Son semellantes en canto a
vocabulario, estilo e teoloxía. Hai
unha mesma comunidade detrás
dos cinco escritos.

Xoán: As vodas de Caná (2,1-11)

Ao terceiro día houbo un casamento en Caná de Galilea, e
Arqueoloxía
= ciencia
quee mailos
estuda a Antigüidade a
estaba alí a nai de•Xesús.
Tamén foi convidado
Xesús
través dos
restos
deixados polo ser
seus discípulos ao casamento.
Chegou
a faltarmateriais
o viño e a nai
de Xesús díxolle: “Non
che teñen
viño”.ocupación
Replicoulle dun
Xesús:lugar determinado
humano
na súa
“Muller, que ten que ver iso comigo e contigo? Aínda non
chegou a miña hora”. Súa nai díxolles entón aos servidores:
“Facede o que el vos diga”. Había alí seis cubas de pedra para
as purificacións dos xudeus, que levaban ao pé de cen litros
cada unha. E ordenoulles Xesús: “Enchede de auga as cubas”.
Eles enchéronas de todo. Díxolles entón: "Collede agora e
levádelle a proba ao mestresala”. Eles levárona. E, cando o
mestresala probou a auga volta viño, sen saber de onda viña
(os servidores si que o sabían, que eles colleran a auga) falou
co noivo e díxolle: “Todo o mundo pon de primeiras o viño
bo e, cando xa están bébedos, o máis cativo; ti, en troques,
deixaches o viño bo para agora”. Foi así como fixo Xesús o
primeiro dos signos en Caná de Galilea; manifestou a súa
gloria, e creron nel os seus discípulos.

Xoán: As vodas de Caná (2,1-11)
Ao terceiro día houbo
un casamento= en
Caná de
Galilea,
e a Antigüidade a
• Arqueoloxía
ciencia
que
estuda
estaba alí a nai de Xesús. Tamén foi convidado Xesús e mailos
través
dos
restos
materiais
deixados
polo
ser
seus discípulos ao casamento. Chegou a faltar o viño e a nai
humano
na súa
dun lugar determinado
de Xesús díxolle: “Non
che teñen
viño”.ocupación
Replicoulle Xesús:
“Muller, que ten que ver iso comigo e contigo? Aínda non
chegou a miña hora”. Súa nai díxolles entón aos servidores:
“Facede o que el vos diga”. Había alí seis cubas de pedra para
as purificacións dos xudeus, que levaban ao pé de cen litros
cada unha. E ordenoulles Xesús: “Enchede de auga as cubas”.
Eles enchéronas de todo. Díxolles entón: "Collede agora e
levádelle a proba ao mestresala”. Eles levárona. E, cando o
mestresala probou a auga volta viño, sen saber de onda viña
(os servidores si que o sabían, que eles colleran a auga) falou
co noivo e díxolle: “Todo o mundo pon de primeiras o viño bo
e, cando xa están bébedos, o máis cativo; ti, en troques,
deixaches o viño bo para agora”. Foi así como fixo Xesús o
primeiro dos signos en Caná de Galilea; manifestou a súa
gloria, e creron nel os seus discípulos.

•
•

As cartas católicas
Arqueoloxía
= ciencia
que estuda
Antigüidade
Chámanse• cartas
católicas
os escritos
do NTa que
levan osa nomes de
través dos
restosdemateriais
deixados
polo ser
Carta de Santiago,
1-2 Carta
Pedro e Carta
de Xudas.
súa ocupación
lugar determinado
Chámaselle humano
católicasnaporque
non vandun
dirixidas
a destinatarios

particulares, senón a toda a Igrexa.

E vós, os ricos, chorade e berrade polas desgrazas que van vir enriba de vós. A vosa
riqueza está podrecida; a vosa roupa chea de couza; o voso ouro e a vosa prata, enferruxados;
e a mesma ferruxe será testemuño en contra vosa e, coma se for lume, comerá as vosas
carnes. ¡Estades atesourando na fin dos tempos! Atención! O xornal que non lles pagastes ós
obreiros que vos fixeron a seitura está clamando e o seu berro chega ós oídos do Señor dos
Exércitos. Vivistes na terra cheos de fartura e cebastes os vosos corazóns nos praceres para o
día da matanza. St 5,1-5
Algún de vós ten unha doenza? Faga traer os anciáns da comunidade, para que recen
por el, unxíndoo con aceite no nome do Señor. St 5,11
Tede por seguro que a paciencia do noso Señor é sinal de salvación, como xa o noso
benquerido irmán Paulo volo escribiu co saber que Deus lle deu. El fala diso en tódalas cartas.
Aínda que nelas hai algunhas cousas difíciles de entender, que a xente ignorante e pouco firme
interpretan retortamente para a súa propia ruína, como fan co resto das Escrituras. 2 Ped 3,15

•

O Apocalipse
• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
dos restossignifica
materiais deixados polo ser
O termo través
“apocalipse”
humano
na súa
ocupación dun lugar determinado
desvelar, quitar
o velo,
revelar.

• Non é unha guía codificada chea de
símbolos onde se nos di como e
cando vai a acabar o mundo.
• O autor non coñecía o futuro pero
estaba convencido de que Deus
triunfaría ao final salvando a
aqueles que teñan permanecido
fieis e derrotando as forzas do mal.
• Escríbese durante a persecución de
Domiciano (92-96)

Elementos simbólicos utilizados polo Apocalipse:
• As cores: • Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
– Branco = vitoria
participar
vida de Deus
travésoudos
restos damateriais
deixados polo ser
– Vermello = humano
simbolizanao súa
sangue,
a violencia.
ocupación
dun lugar determinado
– Negro = morte
• Os cornos = poder
• Nova Babilonia = Imperio Romano
• A gran prostituta = Imperio Romano
• Os números :
– 7 = Plenitude
– 12 = Alianza
– 3 = Deus
– 4 = Mundo creado
– 1.000 = Número imposible de contar
– 666 = Domiciano

A BIBLIA
• Arqueoloxía
= ciencia
que estuda a Antigüidade a
• Antigo e Novo:
unha inclusión
bíblica:
– Xén 1,1: través dos restos materiais deixados polo ser
na súa
ocupación dun lugar determinado
No principio creouhumano
Deus o ceo
e a terra.
– Ap 21,1:
Logo vin un ceo novo e unha terra nova, pois o primeiro
ceo e a primeira terra xa pasaran.
– Xén 3,24:
E despois de botalo do xardín, puxo no oriente querubíns
con espadas flamexantes, para cortarlle o paso cara á
árbore da vida.
– Ap 22,13-14:
Eu son o Alfa e o Omega, o Primeiro e o Ultimo, o Principio
e a Fin. Benaventurados os que teñen lavada a súa roupa,
para teren dereito á árbore da vida e a entraren polas
portas da cidade.

