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NOTA Á TERCEIRA EDICIÓN
É sumamente grato dar noticia da aparición da terceira edición da Biblia traducida á
lingua galega desde as linguas orixinai s. Botando unha ollada cara atrás xorde o camiño
percorrido desde o ano 1973 no que un grupo de laicos - signo dos tempos- integrantes
da Sociedade de Estudos Publicacións e Traballos (SEPT) decide abordar esta singular
publicación a pesar da súa complexidade e dificultades de todo tipo. Mais para aqueles
laicos era preciso asumir a responsabilidade da publicación en galego dos textos sagrados, dando expresión á mensaxe cristiá na propia lingua, á que tamén había que prestixiar e defender, pois o seu valor e a súa vixencia é, ás veces, descoñecida e, outras veces,
rexeitada, o que supón unha grave desconsideración coa virtude cristiá da dignidade da
persoa e dun pobo. Ademai s non se pode esquecer a importancia que esta publicación
ten para a cultura de Galicia
SEPT espera, como xa ten manifestou nas anteriores edicións, que se chegue á plena
normalización da liturxia na nosa lingua, onde se están dando, certamente, pasos importantes coa edición dos textos necesarios para súa realización , sendo preciso estimular os
sacerdotes e os laicos ó cumprimento do promulgado no último Concilio Pastoral de Galicia e tamén de acordo ca constante doutrina pontificia que subliña a necesidade da encarnación do Evanxeo nas culturas autóctonas.
De novo, o agradecemento de SEPT a todos os que colaboraron nas edicións la e 2a,
sendo esta 3a igual á anterior, e que dedicaron xenerosamente tempo e esforzos para facer posible esta obra.
Temos que salientar a especial sensibilidade do Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne
como Presidente da Xunta de Galicia e a cooperación da Consellería de Cultura Comunicación Social e Turismo, polo seu titular Excmo. Sr. D. Jesús Pérez Varela, para facer
posible esta edición.
Vigo , novembro de 2001
Alfonso Zulueta de Haz
Presidente da Sociedade de Estudos
Publicacións e Traballos (SEPT)
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NOTA PRÓLOGO Á TERCEIRA EDICIÓN
Xesús encarnou se nun lugar moi concreto, nun tempo tamén moi concreto, que S.
Paulo chama "a plenitude dos Tempos" (cf Gal 4,4), e viviu condicionado pola problemática de Israel no século I da nosa era. Naqueles tempos falaban arameo, desde que o
imperio babilónico impuxera a súa lingua. As conquistas de Alexandre o Magno foron
levando ós pobos onde el dominaba a cultura grega, o que incluía a lingua; pero en Israel
atopou co rexeitamento da poboación. E, no que atingue ós romanos, o latín tardaría
moito en imporse. En Palestina, nos tempos de Xesús, mesmo se desde o ano 63 a.C. dominaban os romanos, non hai trazas de que se falara o latín. Na celebración sinagogal
proclamábanse os textos litúrxicos en hebrea, pero de seguido facíase o Targum, que era
unha traducción aramea. Mesmo se tiña despois o Midrax, que era un comentario, feito
tamén en arameo. Xesús falaba o arameo galileo, pero en calquera caso, dun tipo de arameo a outro, non había unha di stancia insalvable.
O Antigo Testamento escribiuse na súa meirande parte en hebrea. Pero o xudaísmo
helenista, afincado en Alexandría (Exipto) e noutros lugares da Diáspora, admitiu a condición sagrada de certos libros, como os de Tobías ou Xudit, mesmo se estaban escritos
en grego. Así, os católicos admitimos eses libros e tamén, por citar algún outro, os dos
Macabeos, o da Sabedoría de Sírac (ou Eclesiástico) e o da Sabedoría, que non consideran sagrados os xudeus de Palestina. Vese que, para seren aceptados por estes, debían, en
primeiro lugar, ser escritos en hebrea. Mesmo así, hai algo mais dun capítulo no libro de
Esdras e outro no de Daniel que están en arameo. Desde o punto de vista lingUística non
se diferenciaban gran cousa, pero os xudeus non eran dados a admitir outras linguas nos
libros da Biblia.
O problema máis grande de hoxe e de sempre é o da interpretación, que, para a xente
que non entende a lingua orixinal, non se resolve se non media antes unha boa traducción.
Feita esta, ademais de empregar outros métodos, históricos e sincrónicos, entre as "aproximacións ó texto da Biblia" que se teñen hoxe máis en conta, está a aproximación sociolóxica. Os datos sociolóxicos contribúen a facer comprender o funcionamento económico,
cultural e relixioso do mundo bíblico. Tamén cómpre sinalar o achegamento antropolóxico-cultural, que se interesa por "outros aspectos que se reflicten na linguaxe, a arte, e maila relixión, pero tamén nos vestidos, os ornamentos, as festas, as danzas, os mitos, as lendas e todo o que concirne á etnografía" I. Moitos esexetas do Antigo Testamento buscan no
xudaísmo medieval luz para comprender pasaxes escuras ou palabras raras ou únicas. Todos estes procedementos axudan a comprender o sentido dun escrito antigo, afastado da
mentalidade actual. No tocante ó texto bíblico, debemos apoiamos no sentido literal, un
sentido que está aberto a desenvolvementos ulteriores, que se producen gracias a 'relecturas' en novos contextos,,2. Sobre o sentido literal constrúese o sentido espiritual, que fai
que o propio Antigo Testamento amose un anticipo do que será o Novo. Ademais, cando
se atopa nos textos un sentido mais fondo, hai que sacalo á luz, de xeito que se reciba toda
a riqueza da revelación que Deus quere ofrecer ó home. Velaí por que a Biblia, que naceu
na comunidade eclesial, atopa o seu medio de lectura máis indicado na propia Igrexa.
Se a versión Grega dos LXX naceu porque os xudeus de Alexandría do século Il a.C.
non eran moi doctos no Hebrea, tamén pode suceder que os galegos non poidan atinar co
sentido profundo de todo o que está escrito na Biblia hebrea e grega. Cómpre traducir o
que Deus foi revelando por medio de homes que falaban e escribían noutras linguas. Así,
o galego que quere saber das cousas de Deus, poderá achegarse a este prodixio de cultuI. PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA , La Interpretac ión de Ia Biblia e n Ia Ig lesia, Librería Editri ce Vaticana, Cittá de l Vaticano 1993, p. 54.
"
2. PONTIFICIA COMISION BIBLICA , La Interpretac ión de la Biblia ... , p. 74 .
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ra literaria e de ciencia divina, con familiaridade e agarimo. O Señor segue a falar hoxe,
e quere facelo na lingua de cadaquén.
Desexo afervoadamente que esta terceira edición dos libros sagrados á nosa lingua,
continúe sendo unha ocasión providencial para redescubrir a Palabra de Deus como unha
realidade viva, dinámica, eficaz, capaz de alimenta-la fe, de inspira-la nosa vida e de
xulgar a nosa actitude diante da historia e do momento no que nos toca vivir, pois a Sagrada Escritura é unha mensaxe dirixida a todo home, para que coñeza persoalmente a
Deus, promova o encontro cordial con Cristo e viva para El. Neste sentido traio á memoria o encargo de san Paulo a Timoteo: "Ti mantente no que aprendiches e no que criches, e que non che esqueza quen cho aprendeu. Porque xa desde neno coñecer as letras
santas, que son podentes para che facer sabelo camiño da salvación pola fe en Cristo Xesús. Toda a Escritura está inspirada por Deus e é útil para ensinar, para corrixir, para
emendar, para educar na xustiza. Dese xeito, o home de Deus tómase perfecto e competente para toda obra boa" (2Tim 3,14-17). A Palabra de Deus edifícanos na fe e fainos
partícipes da herdanza reservada ós santificados (Cf Feit 20, 32).
Antes de rematar, quero deixar constancia do meu agradecemento a tódolos que interviñeron dalgún xeito na tradución, un "arte" que resulta sempre abondo dificil; á Editorial SEPT pola súa agarimosa dedicación; e á Xunta de Galicia, pola súa sensibilidade e
pola colaboración económica.
Santiago de Compostela, na festa de Santo Andrés do ano 2001.
tJulián Barrio Barrio
Arcebispo de Santiago de Compostela
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NOTA DA EDITORIAL Á SEGUNDA EDICIÓN
Esgotada en pouco máis de tres meses a primeira edición desta Biblia -que
obtivo o Premio Nacional de Traducción outorgado polo Ministerio de Cultura
no ano 1990-, cumpría preparar unha segunda edición para a que fose
revisado todo o texto, realizando as correccións tipográficas oportunas.
O éxito da primeira edición supón unha esperanza para o futuro relixioso e
cultural do pobo galego e obríganos ós cristiáns a seguir traballando arreo e
comprometidamente para unha máis fonda concienciación dos valores da Fe e
de Galicia.
SEPT quere renova-lo seu agradecemento a tódolos que fixeron posible esta
singular edición da Biblia en lingua galega, traducida desde as linguas orixinais,
compartindo con eles o éxito da publicación.
SEPT ten que agradecer moi especialmente a Xosé Fernández Lago e a Andrés
García Vilariño a revisión e preparación dos textos para esta segunda edición,
que é posible gracias ó seu labor difícil e fatigoso, realizado con contrastada
calidade científica e grande responsabilidade; agradecemento que temos que
estender ás Monxas Bieitas do Mosteiro de San Paio de Santiago. Tamén a Xosé
M.a Pin Millares, Silvestre Gómez Xurxo, Benxamín de Jorge Gómez e Xosé
Val tierra Branera, pola revisión linguística para esta segunda edición. A
revisores e colaboradores tamén o noso recoñecemento pola súa permanente
xenerosidade.
SEPT, así mesmo, agradece á Xunta de Galicia, e singularmente ó seu
Presidente Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne e ó Conselleiro da Presidencia
Iltmo. Sr. D. Dositeo Rodríguez o financiamento para esta edición.

XI

NOTA DA EDITORIAL Á PRIMEIRA EDICIÓN
A "SOCIEDADE DE ESTUDOS, PUBLICACIÓNS E TRABALLOS, S.A.",
Editorial SEPT, nace no ano 1966 coa finalidade de incorporar ás actividades editoriais o espírito renovador da Igrexa, manifestado nidiamente no Concilio Vaticano II, e coa aspiración de ser canle fecunda ó servicio do renacemento relixioso
e cultural de Galicia, partindo da nosa realidade específica e singular.
SEPT, integrada por laicos comprometidos co seu tempo, despois de facer análise das graves consecuencias que ten a inexistencia dos textos bíblicos en galego
para a relixiosidade do noso pobo e tamén noutros campos culturais, acordou, na
xuntanza do seu Consello de Administración de 23 de Novembro de 1973, face-la
edición da Biblia traducida á lingua galega desde as linguas orixinais. Nunha primeira etapa abórdase a publicación do Novo Testamento que ve a luz no ano
1980, hoxe practicamente esgotado, o que permitiu obter unha importante experiencia cara á publicación da Biblia completa que agora presentamos. Cobizosa
tarefa, polo delicado do texto, polas dificultades de atopar traductores con coñecementos axeitados e dominio das linguas bíblicas e do galego, e tamén pola necesidade de conseguir un financiamento suficiente para facer unha edición digna e a
un prezo que permitise a maior difusión.
Mais as dificultades previstas fóronse resolvendo: conseguiuse artellar un equipo de persoas que pola súa formación, coñecementos bíblicos e das linguas precisas, ofrecían a garantía necesaria para confiar no bo resultado do seu traballo e
que asumiron xenerosamente a responsabilidade da traducción; logrouse tamén,
que outro grupo de persoas prodigase axudas e colaboracións, imprescindibles
nunha empresa desta complexidade, desde as económicas ata as de revisión e corrección de textos e das probas do prelo, así como a de unificación do idioma; e,
por último, a financiación acordada coa Xunta de Galicia vai permiti-la difusión
desta edición a un prezo que doutro xeito non sería posible.
Importantes r§lzóns xustifican e fan necesaria hoxe en día a publicación da Biblia en galego. E preciso cooperar co movemento de implantación da liturxia na
nosa lingua que coa publicación do Misal e doutros textos tenta restablece-la nor;
malidade linguística na expresión litúrxica e devocional dos católicos galegos. E
decisivo para a fondura e rixeza da fe dos crentes te-los libros da Revelación, da
palabra de Deus, na lingua propia, o que permitirá afondar, a través da súa lectura cotiá na presencia salvadora de Deus, enfortecendo as crenzas para actuar no
mundo en harmonía coa fe. E ademais, desde unha perspectiva estrictamente cultural, e polo tanto con decisivas repercusións no desenvolvemento e no enriquecemento da singularidade dun pobo, non se pode descoñecer que hai libros na Biblia que figuran entre os mellores e máis fermosos da literatura universal,
formando parte do acervo cultural da humanidade; a madureza e fondura dunha
lingua e o seu prestixio social -alicerces da súa estensión e permanencia no tempo-, acadarase, en boa parte, pola versión e difusión que na lingua propia se teña das máis importantes obras da literatura e do pensamento universais.
SEPT confia que esta traducción da Biblia sirva moi especialmente para a edición definitiva dos Leccionarios da Misa, no camiño de acada-la plena normalización da liturxia en galego, conclusión que xa aprobou o Concilio Pastoral de Galicia e que foi refrendada polos Bispos Galegos no comunicado de 24 de Agosto de
1976, no que sinalaron ademais como obxectivo prioritario "a confección dos materiais que se precisen para a introducción do galego na celebración litúrxica e devocional". Sen embargo e malia o tempo transcorrido, a liturxia na lingua galega
non acadou a plenitude desexable e agardada. Os católicos --cadaquén desde o
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seu posto- temos que asumi-las correspondentes responsabilidades neste delicado, importante e decisivo tema para a fe dun pobo. Non esquezamos que "a evanxelización perde moito da súa forza e da súa eficacia se non se toma en consideración o pobo concreto ó que se dirixe, se non utiliza a súa lingua, os seus signos e
símbolos ... " (Paulo VI, Exhortación Apostólica "Evangelii Nuntiandi", n° 63, de
8-XII-1975).
A língua é expresión da personalidade colectiva e forza impulsora da nosa singular e orixinal cultura. Cómpre subliña-la importancia da relación e recíproco
influxo entre fe e cultura -principio programático de SEPT- que aparece en
múltiples documentos do Maxisterio Eclesiástico, principalmente desde o Concilio Vaticano II, incorporando en toda a súa fondura o concepto de "inculturación" que aplica universalmente, non só ós chamados países de misión, senón tamén ás Igrexas tradicionais. Xoán Paulo II insiste repetidamente nesta idea: "O
termo aculturación ou inculturación pode ser moi ben un neoloxismo, pero expresa perfectamente un dos elementos da Encarnación" (Alocución á Comisión Bíblica, 26-IV-1979). "A síntese entre cultura e fe non é só unha esixencia da cultura,
senón tamén da fe ... Unha fe que non se fai cultura é unha fe non plenamente acollida, non totalmente pensada, non fielmente vivida" (Discurso ós representantes
da Universidade, Reais Academias, investigadores e universitarios, na Universidade Complutense de Madrid, o 3-XI-1982, recollendo o xa dito ó Pontificio
Consello para a Cultura o 16-1-1982); "... un modelo do que hoxe leva o nome de
inculturación: encarnación do Evanxeo nas culturas autóctonas, e, ó mesmo tempo, a introducción destas na vida da Igrexa" (Carta Encíclica "Slavorum Apostolorum", n° 21, de 2-VI-1985).
SEPT quere expresa-lo seu sincero agradecemento a tódolos que fixeron posible
esta edición que marca un fito importante na historia da relixiosidade e cultura
galegas.
O que foi Arcebispo de Santiago, hoxe Cardeal Arcebispo de Madrid, Emmo.
D. Anxo Suquía, e ó seu sucesor na arquidiócese de Santiago, Excmo. Sr.
Don Antonio María Rouco, polos importantes apoios e colaboracións prestagos, e ós demais bispos de Galicia pola súa acollida.
A Xunta de Galicia, especialmente ó Presidente Excmo. Sr. Don Fernando
González Laxe e ós Vicepresidentes Iltmos. Sres. Don Xosé Lois Barreiro Rivas e
Don Xabier Suárez Vence, pola axuda no financiamento que permite un prezo de
ve9da que vai supoñer unha maior difusión.
Os traductores, coordenadores e revisores de probas, polo seu traballo, xenerosid,ade e azos exemplares.
O Padre Seixas, por ser vello impulsor da idea, a Andrés e Carmen Carril Pardo
pola súa hospitalidade, a Xermán Alonso Fernández polas súas xestións e a Silve§tre Gómez Xurxo pola súa colaboración nas correccións.
Os que co seu apoio económico permitiron soste-los gastos no longo período da
preparación da edición: Compañía de María, Ernesto Baltar Feijóo, Xosé Francisco Domínguez Martínez, Eugenio Fadrique del Río, Xosé Luis Fontenla Méndez, Xaime Isla Couto, Luis Meijide González, Manuel Meijide González, Pedro
Merino Gómez, Dositeo Otero Saco, Gonzalo Rey Lama, Demetrio Sáez de Viteri, Agustín Sixto Seco e Alfonso Zulueta de Haz.
Tódolos que traballaron nesta edición fixérono guiados por unha esperanza que
foi o pulo necesario para resolve-los abondosos problemas que xurdiron no camiño percorrido: ofrecer a Galicia, por primeira vez, a totalidade da Biblia na lingua
galega traducida das linguas orixinais.
SEPT
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CARTA DO ARCEBISPO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Benqueridos irmáns:
Éncheme de ledicia poder presentar a tódolos católicos de fala galega, dentro e
fóra de Galicia, e a toda a opinión pública da nosa terra a primeira versión completa da Biblia en galego, feita dende os textos orixinais.
A Biblia, o libro máis vendido e máis traducido en toda a historia cultural da
humanidade, sae na nosa lingua nuns momentos de especial sensibilidade respecto
do tema galego, uns tempos nos que se tenta busca-las raíces do noso sentir, do
noso vivir e do noso crer.
Esa lingua tan agarimosa que é a nosa lingua galega, faise así instrumento axeitado para transmitirlle á nosa xente a Palabra de Deus, a que revela ó home os
designios salvadores de Deus para con el, que culminaron no Nacemento, Morte e
Resurrección do Noso Señor Xesucristo, e que lle ensinan o que precisa o ser humano para acada-la grandeza que Deus lle ofrece: ser partícipe da súa gloria.
Os Bispos das dióceses de Galicia contamos con que a Biblia que agora se publica non só sirva para enriquece-la literatura galega -o que sen dúbida conquerirá- senón especialmente para o uso litúrxico e tamén para a formación cristiá e a
oración persoal. A presente edición da Biblia posibilitará a pronta preparación
dos leccionarios litúrxicos, complemento necesario do Misal Galego publicado
hai pouco e condición indispensable para unhas dignas e fructuosas celebracións
eucarísticas. Pero, ademais, debe servir tamén, como instrumento inspirado da
Palabra de Deus que é, para que moitos poidan afondar na súa Fe cristiá, para
busca-lo camiño que leva ó Señor, e, dese xeito, chegar ata El.
A devandita publicación da Biblia en lingua galega é o resultado do traballo
dun equipo de estudiosos galegos, coordenados por Profesores do Instituto Teolóxico Compostelán, o noso Centro Superior de Estudios Teolóxicas, que actualiza así as mellores páxinas da súa brillante historia científica e eclesial.
Gracias ó seu traballo extraordinariamente xeneroso, calado, paciente e, por suposto, fondamente científico, fixase posible a presente traducción, que partindo
dos textos orixinais, nos ofrece o seu equivalente na lingua galega.
Non podemos esquecer tampouco a excelente disposición e mailos desvelos, verdadeiramente exemplares, da Editorial SEPT e dos seus colaboradores na elaboración técnica da edición, despois de que a súa fina sensibilidade, cultural e relixiosa, movera ós seus responsables a prepara-la publicación dunha obra tan
delicada e complexa.
Quixera, finalmente, agradecer dende estas liñas á Xunta de Galicia a súa colaboración tan importante para que este libro vexa a luz.
Os actuais Bispos das Dióceses da Provincia Eclesiástica Compostelá non queremos tampouco esquece-lo pulo que lle deron á publicación da Biblia en galego
os nosos antecesores, dende fai quince anos ata agora, a quen se lles debe por iso
tamén gratitude e recoñecemento .
O Concilio Vaticano II ensinou na Constitución "Dei Verbum" o íntimo nexo
existente entre a Sagrada Escritura e a Igrexa. Á Igrexa foille confiado polo Señor
o depósito sagrado da Palabra de Deus, que constitúen a Tradición e a Sagrada
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Escritura; ó seu Maxisterio compételle a interpretación auténtica da Palabra de
Deus oral ou escrita (V.II, DV. 10). Só "in Ecclesia" é fructuosa a lectura da Sagrada Escritura. Por iso os autores e editores da presente edición galega da Biblia
buscaron e obtiveron a preceptiva aprobación canónica, da traducción e das notas aclaratorias que a acompañan.
Para tódolos homes que queiran atopa-lo verdadeiro senso da súa existencia, e
para os que desexen volver unha e outra vez ás fontes máis limpas da súa fe cristiá, velaí unha edición dos Libros Sagrados, que, por responder ós orixinais e por
ser aprobada pola Igrexa, se presenta como instrumento axeitado para un encontro auténtico coa Palabra de Deus.
Santiago de Compostela, 3 de abril de 1989
Antonio Ma. Rouco Varela
Arcebispo de Santiago
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INTRODUCCIÓN Á BIBLIA
1.- A salvación na historia
Ó longo dos séculos, os homes esperaban
sempre dos deuses nos que crían algúns sinais
benéficos, que os sacasen dos apuros cotiáns.
Pero os deuses ficaban lonxe, e os homes sentía~ a súa pcción en feitos chamativos, que
trazan as maIS das veces a desgracia.
Un bo día, un home chamado Abram (que
despoi~ s.e chamará Abraham), sentiu que un
deus dIstznto llefalaba, animándoo a saír de onqe vivía, para dirixirse a outra terra que El lle
za mostrar. Aquel home déixase conducir por
ese deus, e fanse os dous amigos. Deus bendí a
aquel home e á súa descendencia, e o home xura .ser leal a aquel deus. Algúns séculos máis
adzante, uns descendentes do devandito patriarca pola rama de X acob (coñecido tamén por
Israel) , sufrían , lonxe da súa terra, escravizados por unha xente que adoraba a outros deuses. Os descendentes de Abraham clamaron
polo seu deus , quen fixo xurdir de entre eles un
libertador -Moisés-, que os sacou de alí a
forza de prodixioso Vendo a man de Deus neses
feitos, aquela xente considera a Deus como o
seu salvador; e, en chegando a un monte alto,
no deserto do Sinaí,fai unha Alianza co seu Señor. Este convértese no deus daquel pobo, e o
pobo comprométese a ser fiel a ese deus, cumprindo os acordos da Alianza. Daquela , o deus
dá lle azos ó seu pobo, guíao polo deserto, e
condúceo cara a unha terra abondosa, na que
xa estivera o seu devanceiro Abraham; aquel
deus, xa lle prometera regalarlle o país para os
seus descendentes.
, Nesa t~rr~prometida, o pobo é ás vecesfiel e
as veces znfiel, segundo os diversos momentos
da historia. Despois de X osué -o xefe que introduciu ó pobo na terra de Canaán-, suscitou
Deus xuíces, reis, profetas e sabios, que encamiñaran ó pobo querido por bos vieiros; pero a
xente era infiel a unha Alianza que marcaba a
obriga, pero que non outorgaba aforza necesaria para a cumprir. O pobo de Deus, dividido en
dous desde a morte de Salomón, cae víctima da
arremetida dos asirios (fin do Reino do Norte,
no ano 722) e da invasión babilónica (caída do
Reino do Sur, no ano 587). O profeta Xeremías, que tan a miúdo ameazara ó pobo co desterro, por mor da súa infidelidade, anuncia
unha Nova Alianza, moito máis fonda, gravada nos propios corazóns, de xeito que o home
crente acolla os mandamentos de Deus como
cousa súa (Xer 31, 31-34), unha Alianza que
había de abranguer a tódolos pobos da terra.
Séculos máis tarde nace un neno ó que lle poñen Xesús, "Salvador" , porque viña salvar ó

home. Ó longo da súa vida, ademais de anunciar á xente a chegada do Reino de Deus, xuntou a carón del un grupo de discípulos; e, nunha
cea que tiv~ con eles pouco antes de morrer,fixo de medzador desa Nova Alianza con Deus
que anunciara Xeremías. El mesmo era o Fillo
de Deus, e viñéralle ofrecer ó Pai o seu corazón
de home entregado a Deus (efHeb 10, 7). Sendo xusto, cargou cos pecados da humanidade,
para que os humanos, cheos de maldade, acadasemos por El o perdón e maila paz (ef Is 53
5 -6. 11-12) .
.
,
A partir de Xesús , non se entra na descendencia de Abraham por razón do nacemento
nin por outro xeito de condición humana. Os
que teñenfe en Xesús , o Fillo de Deus, eses son
a verdadeira descendencia de Abra~am (Oál3,
26-29), e os herdeiros da promesa. Os membros
do pobo crente, pídeselles fidelidade á Alianza
feita por Xesús, e prométeselles unha terra
moito máisfructifera e duradeira: a Nova Xerusalén , onde todo será ledicia e conforto (ef
Ap21, 1-4).
Ese Xesús, confianza dos humanos que cremos nel, virá ó remate dos tempos, cheo de gloria, para recoller ós que agardan a súa volta
con esperanza, e entregarlle así todo a seu Pai,
o Deus de Abraham. Deste xeito, o Señor da
creación será louvado por tódalas criaturas (ef
1 Cor 15, 22-28).

2.- A revelación, na historia
O home relixioso procura coñece-la vontade
de Deus, e por iso interpreta osfeitos que acontecen para albisca-lo que Deus lle quere dicir.
O pobo escolleito, aínda que era bastantes
veces infiel, era, ó mesmo tempo, "temeroso de
Deus": tiña en conta o parecer do Señor, antes
de toma-las decisións. O pobo pretendía agradar aDeus, e Deus agarimaba ó seu pobo enviándolle profetas. Estes falaban no nome de
Deus: interpretaban os feitos que acontecían, e
manifestaban o seu significado á xente, tal como Deus llelo comunicaba, por medio do seu
espírito.
Para os pouco crentes, a revelación de Deus
é unha carga, pois pídelle ó home unha decisión
enfavor de Deus, que leva consigo a renuncia a
un xeito de vida" mundano". Pero para os crentes de verdade, a revelación divina ten máis ben
o senso dunha comunicación amigable que
Deusfai (cfXn 15,15).
As marabillas que Deus fixo ó longo da historia, os comportamentos do pobo escolleito ,
as chamadas de atención de Deus, e a Alianza
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entre Deus e o pobo de Israel, non podían ficar
no esquecemento, ignoradas polas novas xeracións. O mesmo Deus fai que certos homes se
poñan a escribir algunhas tradicións do pobo.
Deste xeito, ofreceranlles ós máis uns exemplos que imitar ou que rexeitar, de modo que
sin{onicen mellor co Deus no que cren.
O comezo, serán máis ben pequenos ditos,
referidos á liberación do asoballamento de
Exipto, ou á afirmación de que o Señor é o
Deus no que eles cren. Despois, será unha
cántiga de victoria ou outras pezas literarias
que recordan o agradecemento pola axuda de
Deus. Van xurdindo, pouco a pouco, a partir
do ano mil antes de Cristo , uns libros que se
teñen por sagrados, xa que recollen a revelación divina. Son obra, as máis das veces de
autores descoñecidos.Entre estes cómpre destaca-lo chamado "Cronista", os sabios e os
apocalípticos. Os libros anteriores a Xesús
forman un bloque que se deu en chamar Antigo Testamento, ou mellor, Antiga Alianza.
Con Xesús chega ó seu cume a historia humana. Por medio del fala o Pai (Heb 1, 1-2):
e quen o ve a El, ve ó Pai (Xn 14, 9). El é a
luz que alumea para todo home que vén a este
mundo (Xn 1, 9). Descóbrenos todo o que viu
e oíu onda o Pai (Xn 15, 15). O que estaba
anunciado na Lei, nos Profetas e nos outros
Escritos, cúmprese agora e atopa en Xesús a
súa plenitude.
Xesús funda unha comunidade de discípulos, e ensínalles moitas cousas sobre o Reino
de Deus que veu establecer. El dá todo o que
ten: a súa doutrina, os seus signos, e a súa
mesma vida, para que os homes cheguemos a
acadar unha vida que non remate endexamais.
Os discípulos de Xesús van ensinando a outros admiradores os ditos e feitos do mestre, e
vai callando a tradición acerca de Xesús.
Máis adiante, o mesmo Deus moverá a algúns
homes para que se poñan a escribir parte do
acontecido, de xeito que, ó longo dos séculos,
sexa posible coñecer a Xesús e maila súa doutrina. Daquela, vaise formando, pouco a pouco, o Novo Testamento ou Nova Alianza.

3.- A Biblia
Esta palabra grega significa "libros". Contén os escritos que son sagrados por ofreceren
a revelación divina.
Anque Deus moveu ós homes para que escribisen o que Elfora revelando, e esta revelación chegou a formar libros, non tódalas comunidades consideraron sagrados os mesmos
libros. Aínda hoxe hai desacordo entre xudeus, católicos (e ortodoxos) e protestantes,

na designación dos libros que se teñen por Escrituras Sagradas.
Os xudeus consideraron sagrados, no canon que estableceron ó remate do século I d.
c., 22 libros, que equivalen -por estaren algúns unidos entre si- ós 39 que teñen por canónicos os protestantes. Veñen sendo os 46
do canon católico do Antigo Testamento, fóra dos libros de Tobías, Xudit, ]D e 2° dos
Macabeos, Baruc, Sabedoría e Eclesiástico.
Por outra banda, xudeus e protestantes non
admiten como canónicas algunhas partes dos
libros de Ester e de Daniel, escritas en grego.
Os sete libros mencionados desígnanse deuterocanónicos, pois foron acollidos no canon
nun "segundo" momento. Outro tanto podemos dicir das pasaxes gregas de Ester e de
Daniel. En troques, ós outros libros do A . T.
chámanse lles
protocanónicos, por seren
aceptados como sagrados desde os albores da
cristiandade.
No tocante ó Novo Testamento (rexeitado,
loxicamente, polos xudeus), acéptase comunmente hoxe como formado por 27 libros. Algunhas confesións protestantes borraron hai
tempo das súas listas as cartas de Santiago e
Xudas, a Epístola ós Hebreos, e mailo libro
da Apocalipse; pero desde o século XVII volveron ás listas tradicionais. Dos 27 libros do
N. T. sete foron acollidos no canon nun segundo momento, polo que se chaman deu terocanónicos. Son: A Epístola ós Hebreos, a
Carta de Santiago, a 2 a de Pedro, a 2 a e 3 a de
X 04n, a de X udas e o Libro da Apocalipse.
Os libros que a Igrexa Católica chama deuterocanónicos do A. T. os protestantes chámanlles apócrifos (= encubertos, secretos).
E, como a Igrexa Católica nomea "Apócrifos"
ós que non son libros sagrados, os protestantes dánlle-lo nome de pseudoepigráficos, pois
non foron escritos polos personaxes que lles
dan o título (exemplo: 1 Henoc,' 4° Esdras ... ).
O canon católico estableceuse por primera
vez no Sínodo Romano do ano 382, e confirmouse definitivamente no século XVI, no
Concilio Tridentino. Este Concilio, deixándose conducir pola tradición cristiá máis firme,
declara sagrados os 73 libros que admitía como tales o Concilio de Florencia, no século
XV.
Os escritores eclesiásticos dos primeiros séculos, nos que se fixa o Concilio Triden tino ,
tiñan certa familiaridade cos libros deuterocanónicos (incluídos na versión dos LXX) , especialmente os Padres Apostólicos, que citan
a Biblia pola devandita versión. Imitan así ós
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escritores do N. T., que, das 350 veces que
aluden á Escritura do A. T., 300 fano empregando a versión dos LXX.
No tocante ós libros do N. T., a Igrexa
considerou sagrados aqueles nos que vía a expresión da súa fe, fixándose ademais na súa
orixe apostólica e na acollida que tiveron nas
diversas comunidades cristiás, así como no
feito de serviren para a edificación do pobo de
Deus.
4.- Distribución dos libros da Biblia
4.1.- Os xudeus fan unha clasificación tripartita: Lei ("Torah") , Profetas (" Nebiim")
e Escritos (" Ketubim"). A Lei comprende os
cinco libros atribuídos a Moisés, que forman
o Pentateuco. Os Profetas, divídenos en "Anteriores" (Xosué, Xuíces, ¡o e 2° Sam, e ¡o e
2° Re) e "Posteriores" (Is, Xer , Ez, e mailos
12 profetas menores da Biblia cristiá). Finalmente, no apartado Escritos inclúen o resto.
O criterio seguido polos xudeus na distribución dos libros sagrados foi de tipo histórico:
segundo os consideraban sagrados, ían formando un conxunto.
4.2.- Os protestantes seguen a distribución
xudía, pero engaden ó remate, como apéndice,
os libros que os católicos chamamos deu terocanónicos, facendo constar que foron excluídos do canon hebrea.
4.3.- Os católicos e mailos ortodoxos, clasificámo-los libros do A.T. , seguindo a versión
dos LXX, en:
- Pentateuco;
- Libros históricos;
-Libros sapienciais;
-Libros proféticos.
En vez de segui-lo criterio histórico -como
fixeron os xudeus-, tense en conta o xénero
literario do libro en cuestión.
Como no A.T., tamén no N.T. facemos católicos e ortodoxos unha cuádruple distribución:
-Evanxeos
-Feitos dos Apóstolos
-Cartas
-Apocalipse
O criterio é o mesmo que se empregou para
o A.T.. No tocante ó N.T., os protestantes
fan a mesma distribución cós católicos e os
ortodoxos.
No século XIII, Estevo Langton, Arcebispo
de Canterbury, divide a Biblia en capítulos; e
tres séculos máis tarde (século XVI), o dominica San tes Paganini divide en versículos o
A.T., facendo o propio co N.T. o tipógrafo
parisiense Roberto Estéfana.

5.- As linguas da Biblia
5.1.- Case tódolos libros do Antigo Testamento foron escritos en lingua hebrea. Redactáronse en arameo algúns capítulos do libro de Esdras e mais do de Daniel, e un
versículo do libro de Xeremías. Outros dous
libros -o 2° dos M acabeos e o da Sabe doría-, foron escritos orixinariamente en grego.
A pesar de ser unha traducción, cómpre
men tar, pola súa relevancia, a versión grega
dos LXX, feita en Exipto entre os séc. III e
II a. c., que inclúe tódolos libros do canon católico; o mesmo cómpre facer coa Vulgata
latina, traducida por S. Xerome, e considerada polos Concilias Tridentino e Vaticano I
como normativa para a Igrexa Católica.
5.2.- O Novo Testamento foi escrito en
grego. Pola tradición cristiá temos noticia de
que Mateo escribiu na lingua dos hebreas (o
arameo), dato que atopa confirmación no estudio interno do texto. Desgraciadamente,
non temos na actualidade ningún manuscrito
do devandito evanxeo arameo de Mateo.
6.- O texto da Biblia
Os manuscritos autógrafos da Biblia perdéronse todos, cousa moi normal se temos en
conta a febleza dos papiros. De todos xeitos,
ó revés do que acontece cos escritos profanos de entón, hai milleiros de manuscritos
da Biblia. Certo tamén que, ó facerse tantas
copias, inzan os erros, aínda que a crítica
textual de hoxe, con métodos cientificos depurados, está en condicións de reconstruí-lo
texto na súa forma máis primitiva. No século XIX aparecen as grandes edicións críticas, que ofrecen ó lector as variantes textuais, ademais do texto considerado como
orixinal.
6.1.- Polo que respecta ó Antigo Testamento, coñécense desde hai tempo testemuños do texto hebreo e arameo pertencentes
ós séc. IX e X d.C. Sobrancean entre eles o
Manuscrito do Cairo, o Manuscrito de Leningrado e mailo Códice de Alepo. Os dous
últimos, utilizáronse como base das edicións
críticas; e o primeiro foi , ó longo de moitos
anos, o códice máis antigo da Biblia hebrea.
O descubril1'zento de manuscritos na Guenizah -especie de depósito dos libros sagrados
xa gastados- dunha sinagoga do Cairo , ó
remate do século XIX, proporcionaba entón
uns testemuños que atinxían o século VI d.C.
Finalmente, os descubrimentos de Qumrân,
no ano 1947, aportan copias da Biblia hebrea,
feitas entre os séculos III a.c. e o I d.C.
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Ademais dos manuscritos hebreos da Biblia,
hai que menciona-los targums, versións arameas, a miúdo parafraseadas, empregadas
nas sinagogas para facer accesible o texto bíblico ós que non coñecían o hebreo. Algúns
deles son anteriores á era cristiá, pois o arameo comeza a impoñerse entre os séculos VI e
V a.C, e dese xeito vaise perdendo o hebreo.
En Qumrân apareceron anacos de Targums.
No tocante ó A.T. en grego, coñécense
desde hai tempo papiros anteriores á era cristiá. O máis antigo é o "John Rylands 458" .
Por outra banda, os descubrimentos de Qumrân enriqueceron, con manuscritos da Biblia
grega, os descubrimentos anteriores. Existen
ademais moitos pergamiños, entre os que sobrancean o Vaticano, o Sinaítico e mailo Alexandrino (cfmáis adiante, 6.2.).
Entre as versións, merecen destacarse as de
Áquila, Sínmaco e Teodoción (séc. II a.C),
que, xunto co texto hebreo, o texto hebreo
con caracteres gregos, e maila versión dos
LXX, formarán a Biblia en seis columnas
(" Héxapla") de Oríxenes (nos anos 230 a

240 d.C).
6.2.- Do Novo Testamento téñense morea
de manuscritos, algúns deles enteiros, e outros en anacos. O máis antigo é o "Papiro
Rylands" (p52) que data de arredor do ano
120. Hai outros papiros do mesmo século, e
outros do séc. III. Existen ademais moitos códices, sendo os máis ricos o Vaticano, o Sinaítico e o Alexandrino. Os dous primeiros, do
século IV, teñen practicamente enteiros o
A.T. e mailo N.T.; e o terceiro, do século V,
contén a maior parte do N. T. Están escritos
en letras maiúsculas. Hai tamén códices de letra minúscula, escritura que comeza a impoñerse a partir do séc. IX. Finalmente, existen
leccionarios, que recollen as lecturas litúrxicas, e que conteñen practicamente todo oN. T.
Os máis antigos son uns anacos do séc. V.
Ademais das copias gregas en papiros e pergamiños, existen versións a outras linguas,
que chegan ó séc. III,' e testemuños de escritores cristiáns do séc. II en adiante. Entre as
versións sobresaen a " Vetus Latina", a " Vulgata", a "Siríaca Antiga" e maila" Peschitta".
A tradición textual do N.T., en especial a
dos Evanxeos, ten bastantes puntos de apoio, e
de moito valor ( cf Introd. ó N. T. 5.).

tras fontes, sabemos pola mesma Biblia o que
segue:
Moisés anunciáballe ó pobo, e despois escribíaas, tódalas palabras que Deus lle ía comunicando (ef Ex 24, 3-4). Séculos máis tarde, os profetas reciben a palabra do Señor
(efXer 1,1-2), que proclaman, e, ás veces, escriben (cfXer 36, 6-8.l1). Xesús aprovéitase
da autoridade da Escritura. Coa expresión
"está escrito" resolve calquera dificultade (ef
M t 4, 4-10), pois a Escritura non pode esluírse
(Xn 10, 35), non ficará sen cumprir nada do
escrito (Mt 5, 18). Os apóstolos interpretan
os feitos da vida de Xesús como acontecidos
para que se cumpra a Escritura (Xn 19, 28;
Feit 17, 2ss). As Cartas de Paulo veñen colocadas a carón dos libros do A.T. , e aprezadas
tamén elas coma Escrituras (ef 2 Pe 3, 1416), pasando así a formar parte daqueles Escritos sagrados que o Apóstolo e mais Timoteo recoñecen desde nenos como recibidos de
Deus (cf 2 Tim 3, 14-17). O autor do Libro
da Apocalipse dálle ó seu escrito a mesma
autoridade có Deuteronomio (recoñecido por
todos como Escritura), pois afirma o mesmo
có autor do Deuteronomio: non se lle pode
aumentar nin quitar nada (Ap 22, 18-19; ef
Dt4,2; 13,1).
Non é que a palabra de Deus viñese directamente do ceo para" dictar" uns libros, senón
que algúns membros do pobo de Deus, conducidos polo Espírito, despois de interpreta-los
feitos que acontecían, puxéronse a escribilos,
de xeito que os homes de tódolos tempos poidan tamén percibir na súa historia, á luz desa
palabra, o que Deus lles quere dicir mediante
os feitos que acontecen.

8.- A Biblia foi inspirada por Deus
8,.1.- Espírito de Deus e Revelación Bíblica
E fácil decatarse da relación tan estreita
que se dá na Biblia entre o Espírito de Deus e
a revelación divina. No Antigo Testamento a
actividade profética é froito do Espírito (cf
Zac 7, 12), pois é El quen baixa sobre os profetas , para que pregoen a palabra de Deus (cf
Is 59, 21; Ez 11, 5).
O Espírito move tamén' ós "homes de De:us"
do Novo Testamento (Feit'8, 29'-39; 10,,19),
ensina o' que hai que dicir para defenderse
diante dos tribunais (Lc 12, 11-12), eforma a
comunidade cristiá cos carismas que reparte
7.- A Biblia é palabra de Deus
(1 Cor 12,4-11).
Considerábase así o A.T. no pobo'·de'.Jsrael,
8.2.- Palabra·de Deus e libro sagrado~
e dese xeito pensaban Moisés, } Xesús; os
No Antigo Testamentoalbíscase'xa unha
Apóstolos, S. Paulo e mais Timoteo'(.. ~ . \
relación íntima entre o Espírito do , Señor e, a
Ademais dos datos que ' coñeeem'ds.\p(i)~\@'I1- palabra de Deus escrita. O profeta IS'aí'tls~ fdr
¡'.

landa dos escritos que conteñen os anuncios
proféticos, di que proveñen da boca e mais do
espirito de Iavé (Is 34, 16); e Nehemias di que
os escritos sagrados son ensinanzas que Deus
fai ó pobo por medio do seu Espirito (Neh 9,
20.30).
No Novo Testamento ajirmase que o
anunciado no libro dos Salmos (libro atribuido ó rei David) o dixera o E.S. por boca de
David (Mc 12, 36; Feit 1, 16). Na 2a Carta de
S. Pedro fálase da chegada gloriosa do M esias, como de algo que ten que acontecer, pois
a anunciaron os profetas, ínovidos polo E.S.
(2 Pe 1,16-21). Na 2 a Carta de S. Paulo a Timoteo aludindo a tódalas Escrituras, que Timoteo coñece ben desde neno, dise abertamente que foron inspiradas por Deus (2 Tim 3,
14-17).
8,.3.- ¿Que é a inspiración bíblica?
E moito máis ca un rogo de Deus a un home
para que este escriba; é máis ca unha axuda
do E.S. ó escritor para que non erre; tampouco non é unha acción tan forte do E.S. que
chegue a anula-la personalidade do autor humano; nin consiste a inspiración en que a
Igrexa considere sagrado un libro concreto.
A inspiración biblica vén sendo un influxo
tal do E.S. nas facultades dalgúns homes, que
permite afirmar que Deus sexa "autor" dun libro humano e que o home sexa "autor" dun libro divino. Asi fala Deus cos homes, na linguaxe deles.
9.- A verdade da Biblia
9.1- A Biblia ojt'écenos unha ensinanza de
cara á salvación: unha ensinanza que chega
ata nós con palabras humanas, con xeitos de
expresión propios dos tempos en que se compuxeron os libros , facendo uso da súa mesma
cultura e linguaxe , e empregando uns xéneros
literarios a miúdo distintos dos de hoxe.
9.2.- A mensaxe da Biblia ten garantía de
verdade, por gozar da inspiración divina. Certo que o que Deus quere ofrecernos non é unha
información científica, senón unha mensaxe
encamiíiada á salvación. Como dixo hai tempo
S. Agostiño de Hipona , Deus non quere dicirnos como é o ceo, senón como chegar a el: non
intentou ensinarnos cosmoloxia nin ciencias
naturais, senón o camiño da salvación.
9.3.- O obxecto de ensinanza da Biblia: todo o que os autores sagrados querian dicir , e o
que Deus queria comunicarnos polas palabras
deles. O demais será revestimento literario ou
outras axudas das que se vale o autor sagrado
nun momento concreto da historia, para se facer comprender; desde o punto de vista reli-

xioso estas cousas nin son nin deixan de ser
verdade, pois non as ensina a Biblia, senón
que a Biblia usa delas para mostra-lo único
que ela quere ensinar: as verdades que interesan ó home para acada-la vida eterna.
10.- Interpretación da Biblia
Para que os homes nos entendamos, temos
que interpreta-lo que os outros nos din. Certo
que cando o que fala ou escribe conta cousas
da vida de tódolos dias e na lingua que falamos decote, a probabilidade de comprensión é
moito maior ca cando fala de cousas remotas
e nunha lingua allea.
A interpretación da Biblia resulta problemática por dobre motivo: por ser unha obra
oriental, con tres mil anos de historia, escrita
en linguas pouco coñecidas; e por ser unha
colección sagrada, inspirada por Deus, coas
consecuencias que ese feito reporta. Por estas
razóns, para interpretar atinadamente a Biblia, haberá que estar atentos non só ós aspectos de tipo literario, senón tamén a outros,
de tipo teolóxico.
10.1.- Por ser unha obra feita por homes,
hai qpe aplicarlle uns criterios de tipo literario. E preciso estudia-lo texto dentro dun contexto próximo, no contexto das obras do mesmo autor, e no contexto xeral de toda a
Biblia. Tamén haberá que pescuda-lo xénero
ou xéneros literarios do libro que se analiza.
Ademais, será necesario estar atentos ós xeitos de expresión propios da época e do lugar,
pois, se os traducimos á nosa lingua palabra
por palabra, non collen senso. As mesmas palabras hai que as considerar segundo o senso
que tiñan entón e alí, máis ben có que teñen
hoxe e aqui. Precísase tamén distingui-los
l1'wldes ( a casca, os medios de transmisión )
dos contidos. Asi, dándolle a cada cousa o seu
valor, non se cometerán erros sen'lellantes ós
que se deron ó longo da historia, por toma-los
coñecementos da época como se fosen ensinanzas do autor sagrado.
10.2 .- Por ser unha obra que ten a Deus
como autor, deberemos aplicarlle uns criterios teolóxicas. Xa que a Biblia se escribiu
por influxo do Espirito Santo, hai que a ler e
interpretar coa axuda do mesmo Espirito
que incitou a escribila ( D .V., n° 12) . A persoa que se move tan só por criterios humanos non pode comprender fondamente as realidades do Espirito; cousa que, en troques , é
posible ó "home espiritual" (ef 1 Cor 2, 1415), pois ten ó Espirito de guia.
Como explicitación do principio establecido
( D. V. n° 12), pódense aducir outros tres máis
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concretos: atender ó contido e unidade de toda a Escritura, á tradición viva da Igrexa, e á
analoxia da fe (ibid.).
10.2.1.- Contido e unidade de toda a Escritura. Foi o mesmo Espirito o que inspirou
cada un dos libros, dándolle así a toda a Escritura unha estreita unidade. X a no A. T. os
autores máis serodios escriben sabedores de
que non fan nada absolutamente novo, senón
que exp licitan o dos devanceiros. Escriben
como membros dunha comunidade ou pobo
de Deus, que manifesta a súa fe e que camiña cara a un momento de plenitude, o da
chegada de Xesús ó mundo. En Xesús chega
a cumprimento a Antiga Alianza, e El ofrece
os materiais para a elaboración dos escritos
do N.T. As dúas Alianzas forman, pois, unha
unidade en Cristo, de xeito que, como dicia
S. Agostiño, no A.T. se contén o Novo, e no
Novo se mostra o Antigo. O primeiro anunciaba a Cristo, e Cristo leva o A.T. á plenitude.
10.2.2.- A tradición viva de toda a Igrexa
Para interpreta-la Biblia hai que ter en conta a tradición da Igrexa, co seu Maxisterio ó
servicio da palabra de Deus (cf D. v., n° 10).
Iso vén requerido polo feito de que os libros
sagrados naceron na Igrexa e para a Igrexa,
sendo a mesma Igrexa quen nolos presenta
como tales; e tamén porque é un só e mesmo
Espirito o que anima á Igrexa, o que move a
escribi-lo libro sagrado, e o que ilumina a
quen o le.
Certo que, precisamente por mor do E.S.,
esa tradición non é estática, senón dinámica.
A Igrexa afonda na palabra de Deus para alumar novas situacións, guiada sempre polo Espirito. Este leva ós crentes que acoden á Escritura a unha comprensión fonda e

experimental, vivida. Deste xeito, asistindo a
uns e outros segundo o propio carisma, o Espirito dálle un dinamismo enriquecedor á tradición da Igrexa.
10.2.3.- A analoxía da fe.
Cando, na interpretación dunha obra literaria calquera, nos atopamos cun anaco dificil,
intentamos ver outros máis claros da mesma
obra ou do mesmo autor, que nos conduzan á
comprensión do primeiro.
Algo semellante acontece no mundo relixioso: as verdades de fe, están de tal xeito relacionadas entre elas, que unhas aclaran as outras. Conseguintemente, se tencionamos
interpretar un texto dificil, cómpre ter en
conta as aportacións dos outros datos revelados, xa coñecidos.
11.- A Escritura, na vida da Igrexa

A Igrexa ve na Sagrada Escritura a expresión da súa fe, e ofrécenola como palabra de
Deus que dá vida ó crente. Os cristiáns terán
nela o pan da palabra e mailo manan tio que
salta ata a vida eterna. E non han de acudir a
ela buscando só o coñecemento doutrinal,
pois a Biblia é tamén fonte de vida e de acción. Deixándonos levar polos criterios de
Deus que atopamos nela, sentiremos fondamente de acordo con Deus, e Deus moveranos
a actuar en consecuencia. A Biblia ten tal importancia para a Igrexa, que ningún resume
da doutrina cristiá nin outro libro humano
nos poden dispensar de acudir a ela como luz
para os nosos pasos e forza no noso camiñar.
Ainda que a palabra de Deus sexa sempre
fonte de vida para quen a le, con todo, atinxe
uns cumes moito máis altos cando é proclamada na asemblea litúrxica, tornándose asi
dobremente viva.
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CRITERIOS SEGUIDOS NA TRANSCRICIÓN DOS
NOMES DA BIBLIA
1) No posible, tendemos a conserva-lo nome
tal como se atopa no texto hebreo. Cando este
non existe, os nomes dos personaxes hebreos
que aparecen nos libros da biblia grega, recollémolos dalgunhas versións que manteñen a
forma hebrea.
2) Os nomes dos libros da Biblia, xa coñecidos pola xente nunha determinada forma, tendemos a non cambialos. Seguindo este criterio, non dicimos "Iehoxúa", senón Xosué; nin
"Iihzequiel", senón Ezequiel.
3) Por mor da sinxeleza, reducimos algúns
nomes (Ioaquim , en vez de lehoiaquim; loaquin, en vez de lehoiakin; loxafat, en lugar de
lehoxafat) .
4) Outros nomes son adaptacións dun vocábulo hebreo demasiado complicado (lefté, por
liftah; Menaxés, por Menaxxeh; Isacar, por
J's'sakar) .
5) Outras veces mantémo-Io nome xa consagrado noutras linguas occidentais (Eva, en
vez de Havah; Sansón, en vez de Ximxón; Salomón, en vez de Xelomoh ; Sem, por Xem).
6) Por mor da asequibilidade, e porque aparece moitas veces (co que se teria a miúdo dificultade) , traducímo-Io vocábulo "Iahveh"
por" o Señor", ou, en todo caso, transcribimolo por" lavé" .
7) Aproveitando as posibilidades do galego,
tencionamos mante-lo "x" cando se emprega
no hebreo unha" xin", en vez do "s" que aparece, por exemplo en castelán (Axer, Xaúl ... en
vez de Aser, Saúl ... ). Pola mesma razón, os
nomes técnicos que noutras linguas levan un
"s" ou "sh", transcribimolos cun "x" (Midrax,
Mixnah , Maxal, Xemá ... ).
8) Tratamos de mante-lo "I" consonántico
orixinal (Iericó, en vez de Xericó; lexé, e non
Xesé) , salvo o costume de respecta-los nomes

moi coñecidos (Xacob, en vez de laacob; Xosé, e non losef). Outro tanto facemos co "m",
a pesar da tendencia bastante común a convertelo en "n", (Eliaquim, Abiram, Xalum ... ).
9) As reduplicacións das consoantes, eliminámolas (" amonita", en vez de "ammonita";
"Xalum" en vez de "Xallum") . Non obstante,
conservámolas en palabras moi coñecidas, nas
que doutro xeito parecería faltar algo ( Acco,
Ben-Hinnom ... ) , e nalgunhas outras, por
mante-lo senso (" Emmanuel" = Deus connosco; "Succo til = tendas) .
10) Asimesmo, cando aparecen dúas vocais
seguidas (ó ser practicamente muda a consoante intercalada), se a primeira é só media
vocal, suprimimola (Ximi, Elazar ... , en vez de
Ximei, Eleazar ... ). Mantemos, en troques, toda a estensión do vocábulo, cando hai un senso que conservar con claridade (Beerxeba =
sete pozos; Baal = señor).
Il) O "h" final, nos nomes máis frecuentes,
sustituimolo por "S", por ser máis fácil de pronunciar na nosa lingua, e ir máis en consonancia coa biblia grega, co latin, e coas linguas
latinas máis achegadas á nosa ( Ioxias,
Elías ... , en lugar de loxiah, Elíah ... ).
12) Normalmente transcribimo-lo "kaf' por
c" (diante de a-o-u), ou por" q" (diante de ei), máis ben que por "k", de xeito que non resulte estraño na nosa lingua. Soamente mantémo-lo "k" nalgúns nomes pouco frecuentes e
noutros de xente allea á terra de Israel (Kemox, Nekó, Kárkemix ... )
13) Contando coa dificultade que supoñeria
para un bo número de lectores a presencia na
Biblia de puntos diacriticos, optamos por suprimilos do texto, deixándoos só nas notas de
tipo técnico.
II
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ABREVIATURAS DOS LIBROS BÍBLICOS
Abd
Am
Ap
Ax
Bar
Cant
Col
1 Cor
2 Cor
1 Cro
2 Cro
Dn
Dt
Ed
Edo
Ef
Esd
Est
Ex
Ez
Feit
Fim
Fip
Gál
Hab
Heb
Is
Lam
Le
Lev
1 Mae
2Mae
Mal
Me
Miq
Mt

Na
Neh
Núm
Os
1 Pe
2 Pe
Pr
1 Re
2Re
Rm
Rut
Sab
Sal
1 Sam
2 Sam
Sant
Sof
1 Tes
2 Tes
1 Tim
2Tim
Tit
Tob
Xén
Xer
XI
Xn
1 Xn
2Xn
3Xn
Xob
Xon
Xos
Xds
Xdt
Xuí
Zae

Abdías
Amós
Apocalipse
Axeo
Baruc
Cantar dos Cantares
Colosenses
la Corintios
2a Corintios
1° Crónicas
2° Crónicas
Daniel
Deuteronomio
Eclesiastés
(tamén: Chl = Cohélet)
Eclesiástico
(tamén: Sir= Ben Sírah)
Efesios
Esdras
Ester
Éxodo
Ezequiel
Feitos dos Apóstolos
Filemón
Filipenses
Gálatas
Habacuc
Hebreos
Isaías
Lamentacións
Lucas
Levítico
1° Macabeos
2° Macabeos
Malaquías
Marcos
Miqueas
Mateo
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Nahúm
Nehemías
Números
Oseas
la Pedro
2a Pedro
Proverbios
1° Reis
2° Reis
Romanos
Rut
Sabedoría
Salmos
1° Samuel
2° Samuel
Santiago
Sofonías
la Tesalonicenses
2a Tesalonicenses
la Timoteo
2a Timoteo
Tito
Tobías
Xénese
Xeremías
Xoel
Xoán
la Xoán
2a Xoán
3a Xoán
Xob
Xonás
Xosué
Xudas
Xudit
Xuíces
Zacarías

