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Ágrip 
 
Í þessari ritgerð, sem skiptist í þrjá meginkafla, er fjallað um þær breytingar sem gerðar 

voru á notkun málfræðilegra kynja í nýrri þýðingu Biblíunnar sem út kom 2007. Þá var 

leitast við að kanna hvernig aðstandendur nýrrar þýðingar tókust á við það verkefni að 

breyta karlkyni fleirtölu í hvorugkyn fleirtölu og hvort þeir höfðu á einhvern hátt gengið 

lengra í breytingunum en ástæða var til miðað við hefðbundna kynjanotkun í íslensku. 

Við rannsóknina lágu sex textar Nýja testamentisins til grundvallar en þar voru þrjár 

gerðir bornar saman: þýðing Biblíunnar frá 1981, kynnishefti Nýja testamentisins frá 

2005 (Biblíurit 10) og þýðing Biblíunnar frá 2007. Í fyrsta kafla verður litið yfir þróun 

þýðingarstarfs Biblíunnar 2007 og þær verklýsingar kynntar sem hafðar voru að 

leiðarljósi í starfinu. Í lok fyrsta kafla er gert örstutt yfirlit yfir þróun kvennaguðfræðinnar 

og hugmyndir íslenskra kvennaguðfræðinga um málfar beggja kynja kynntar. Í öðrum 

kafla er málið skoðað út frá íslenskri málfræði en þar er gerð grein fyrir íslensku 

kynjakerfi og forsögu þess. Í lok þess kafla er einnig gerð örstutt grein fyrir notkun 

karlkyns fleirtölu í gríska kynjakerfinu til samanburðar við notkun karlkyns fleirtölu í 

íslensku. Í 3. kafla er tilhögun rannsóknarinnar kynnt og helstu dæmi og markverðustu 

niðurstöður dregnar fram. Heildar dæmasafnið er birt, flokkað, í viðauka. 
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0. Inngangur 
 
Þegar fjallað er um nýjar íslenskar biblíuþýðingar er vissulega af mörgu að taka en þær 

eru hverju sinni mikill viðburður í sögu bókmennta og menningar á Íslandi. Þær birta 

ekki aðeins trúarboðskap kristinna manna heldur kynna þær einnig sögu íslenskrar tungu, 

tískubylgjur innan hennar og breytingar á málfari og stíl (Guðrún Kvaran 2007:4). Í 

þessari ritsmíð verður fyrst og fremst leitast við að kanna, með því að fara rækilega yfir 

valda kafla Nýja testamentisins, hvernig aðstandendur nýrrar þýðingar, sem út kom 2007, 

tókust á við það verkefni að breyta karlkyni fleirtölu fornafna og lýsingarorða í 

hvorugkyn fleirtölu. Þá verður sjónum beint að því hvort þýðendurnir hafi gengið lengra 

og breytt karlkyni fleirtölu í hvorugkyn fleirtölu þar sem engin ástæða var til miðað við 

hefðbundna kynjanotkun í íslensku. Þar er niðurstaðan m.a. sú að dæmi fundust um slíkar 

breytingar. Einnig verður leitast við að svara þeirri spurningu hvort þýðingarnefndin náði 

að halda fullkominni tryggð við gríska frumtextann en dæmi hafa fundist sem sýndu fram 

á að svo var ekki. 

 Biblían er stórt verk og af þeim sökum var ákveðið að takmarka þessa umfjöllun 

við sex texta úr Nýja testamentinu. Þar voru þrjár gerðir bornar saman: þýðing Biblíunnar 

frá 1981, kynnishefti Nýja testamentisins frá 2005 (Biblíurit 10) og þýðing Biblíunnar frá 

2007. Þeir textar sem til grundvallar lágu voru Markúsarguðspjall, Lúkasarguðspjall, 

Fyrra bréf Páls til Korintumanna, Fyrra bréf Páls til Tímóteusar, Bréfið til Hebrea og 

Opinberunarbók Jóhannesar. Í Nýja testamentinu eru alls 344 blaðsíður, þar af voru 117 

kannaðar í þessari rannsókn eða 34% af heildinni (útg. 2007).  Textarnir sex voru síðan 

skoðaðir með málfræðilega flokkaskiptingu í huga. Dæmin sem fundust voru sett upp í 

fimm meginflokka sem síðan höfðu undirflokka hver um sig. Einnig var gerður 

samanburður á dæmum af vefrænni útgáfu Biblíunnar 2007 við þýðingu Biblíunnar frá 

1981. 

 Í fyrsta kafla verður gefið örstutt yfirlit yfir þróun þýðingarstarfs Biblíunnar og 

þau fyrirmæli sem þýðingarnefnd bárust við upphaf starfs síns. Þá verður greint frá 

verklýsingu sem jafnréttisnefnd kirkjunnar sendi frá sér um endurskoðun málfars út frá 

jafnréttissjónarmiði. Í lok fyrsta kafla er stiklað á stóru í sögu kvennaguðfræðinnar og 

hugtakið „mál beggja kynja“ skilgreint. Í öðrum kafla verður litið á málið í ljósi 
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íslenskrar málfræði. Þar verður íslenska kynjakerfið skoðað út frá notkun kvenkyns, 

hvorugkyns og karlkyns auk þess sem gripið verður niður í sögu kynjakerfis 

frumindóevrópsku. Þá verður gerð örstutt grein fyrir notkun karlkyns fleirtölu í gríska 

kynjakerfinu til samanburðar við notkun karlkyns fleirtölu í íslensku. Í 3. kafla verður 

kannað hvernig aðstandendur nýrrar þýðingar leystu það verkefni að breyta karlkyni ft. í 

hvorugkyn ft. Í upphafi þess kafla er tilhögun rannsóknarinnar kynnt og dæmi tekin úr 

þeirri flokkaskiptingu sem höfð var að leiðarljósi við vinnu verksins. Í greinum 3.2 – 3.6 

eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Þá er farið yfir helstu dæmi hvers flokks fyrir 

sig og það markverðasta dregið fram. Sjónum er einkum beint að dæmum um að 

myndum karlkyns fleirtölu hefði verið breytt en þær höfðu einnig víða verið varðveittar. 

Þar sem karlkyn ft. hafði verið fjarlægt kom í ljós að stundum voru breytingarnar óþarfar 

í ljósi hefðbundinnar kynjanotkunar í íslensku. Sýnt verður fram á að aðstandendur nýrrar 

þýðingar studdust við fleiri aðferðir þegar breytt var úr karlkyni ft. en þá að breyta í 

hvorugkyn ft.  
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1. Íslenskt mál og íslenskar biblíuþýðingar 
 

1.1 Þróunin 
 

Prentað mál hafði sýnt áhrifamátt sinn í þeirri öflugu trúarhreyfingu, sem myndi 

knýja dyra á Íslandi hvað af hverju með mikla útlenda aflsmuni að baki sér ... .  

Íslenska þjóðin mátti ekki verða rekald í röst tímans. Hún þurfti að tileinka sér 

nýja hugsun, ný og frjó trúarviðhorf, ný menningarúrræði. En til þess að geta það 

sem andlega myndug þjóð varð hún að hugsa á íslensku. Íslensk tunga var það líf 

af hennar lífi, sem hún mátti ekki týna ef hún ætlaði ekki að farga sjálfri sér. 

(Sigurbjörn Einarsson 1988: VII–VIII) 

 

Svona kemst Sigurbjörn Einarsson biskup að orði í formála að útgáfu Nýja testamentis 

Odds Gottskálkssonar, þegar hann vitnar til skilnings íslenskra siðabótarmanna á framtíð 

íslenskrar tungu og sjálfstæðrar þjóðmenningar á Íslandi á 16. öld. Með þessum orðum er 

mikilvægi tungumálsins lýst þegar kemur að straumhvörfum í sögu þjóðar – þá skipti 

máli að þjóðin geti hugsað á sinni tungu ef hún á annað borð ætli sér ekki að tapa henni, 

og sjálfri sér um leið. Sökum þessa hafa þýðingar Biblíunnar yfir á íslensku verið 

þjóðinni afar mikilvægur þáttur í því að fylgja kalli og kröfu tímans í menningar- og 

trúarefnum. Sú íslenska, sem sést í þýðingu Odds á Nýja testamentinu, hefur löngum 

verið talin kjarngóð og auðug íslenska sem ber vott um að þarna hafi verið á ferð jafnoki 

leikinna þýðenda fyrr og síðar (Sigurbjörn Einarsson 1988:VIII). Áhrifa frá þýðingu 

Odds gætti í síðari íslenskum biblíuþýðingum og gætir enn í þeirri þýðingu sem nú hefur 

litið dagsins ljós (Guðrún Kvaran 2007:8). Nýjar biblíuþýðingar eru vissulega alltaf 

mikill viðburður í sögu bókmennta og menningar á Íslandi, því þær birta okkur ekki 

aðeins trúarboðskap kristinna manna heldur kynna þær okkur einnig sögu íslenskrar 

tungu, tískubylgjur innan hennar og breytingar á málfari og stíl. 

Snemma var farið að þýða biblíutexta yfir á íslensku en um 420 ár eru síðan fyrsta 

heildarþýðing Biblíunnar, Guðbrandsbiblía, kom út hér á landi. Það rit hefur löngum 

verið talin ein mesta gersemi íslenskrar bókagerðar, ekki síst í ljósi þeirra aðstæðna sem 

voru á þeim tímum sem verkið var unnið. Sú þýðing sem í boði hefur verið fyrir íslenska 
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lesendur Biblíunnar seinustu áratugi var gefin út 1981. Þar er Gamla testamentinu haldið 

nær óbreyttu, en það hafði haldist lítt breytt frá einni þýðingu til annarrar allt frá 16. öld, 

en Nýja testamentið að hluta til endurþýtt og endurskoðað (Guðrún Kvaran 2007:4). Sú 

þýðing sem kom á markað 1981 var hins vegar aðeins fyrsta skrefið í nýrri 

heildarþýðingu allrar Biblíunnar. Árið 1984 ákvað stjórn Hins íslenska biblíufélags í 

samstarfi við Guðfræðistofnun Háskóla Íslands að hafist yrði handa við nýja 

biblíuþýðingu (Ólafur Skúlason og Jón Sveinbjörnsson 1993:7–9) sem unnið var að í 

u.þ.b. 20 ár, og var útgáfudagur hennar 19. október 2007. Árið 2002 var hafist handa við 

endurskoðun Nýja testamentisins frá 1981, en það rit var einmitt lagt til grundvallar í 

þeirri rannsókn sem hér verður um fjallað. Þýðandi þess var Jón Sveinbjörnsson prófessor 

emeritus og í þýðingarnefnd voru valin sr. Árni Bergur Sigurbjörnsson, dr. Guðrún 

Kvaran og þýðandinn Jón Sveinbjörnsson. Einar Sigurbjörnsson prófessor tók sæti í 

nefndinni í stað Árna Bergs árið 2003. Þýdd voru bréfin og Opinberunarbókin en 

Guðspjöllin og Postulasagan voru tekin til endurskoðunar og samræmingar. Sá partur var 

þýddur upp á nýtt fyrir útgáfuna 1981. Þýðingarnefndin sá svo um að fara ítarlega yfir 

textann og bar hún lokaábyrgð á verkinu gagnvart Hinu íslenska biblíufélagi (Guðrún 

Kvaran 2007:4–5).  

Við upphaf þessa viðamikla starfs sendi stjórn Hins íslenska biblíufélags 

þýðingarnefnd Biblíunnar erindisbréf þar sem fram koma hugmyndir kirkjunnar um 

íslenskar biblíuþýðingar. Með bréfinu voru nefndinni gefin fyrirmæli um það hvernig 

haga ætti þýðingu textans. Það bréf hafði einnig verið haft að leiðarljósi við þýðingu 

Gamla testamentisins (Ólafur Skúlason og Jón Sveinbjörnsson 1993:7–9). 

Í bréfinu stendur: 

 

Íslenskar biblíuþýðingar hafa mótað málfar Íslendinga um liðnar aldir. Ný íslensk 

biblíuþýðing mun móta íslenskt málfar um komandi tíma og þess vegna er brýnt 

að vandað sé til íslensks búnings hennar ekki síður en að nákvæmlega sé þýtt úr 

frummálunum og jafnframt tekið tillit til stíls frumtexta. Sú biblíuþýðing sem 

unnið er að er kirkjubiblía og ber því einnig um stíl að taka tillit til breiðs 

lesendahóps, notkunar í helgihaldi og íslenskrar biblíuhefðar (Guðrún Kvaran 

2007:5). 
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Eins og dr. Guðrún Kvaran, formaður þýðingarnefndar, benti á þótti nefndinni og 

þýðendum oft og tíðum erfitt að finna leiðir í þýðingarstarfinu sem ekki stönguðust á við 

erindisbréfið. Efni bréfsins gengur út frá því að bæði sé tekið tillit til stíls frumtexta og 

íslenskrar biblíuhefðar, en jafnframt skuli þýtt nákvæmlega úr frummálunum.1 Einnig er 

minnst á breiðan lesendahóp og nauðsyn þess að höfðað sé til hans alls (Guðrún Kvaran 

2007:5–6). Þætti á borð við þessa þurfti þýðingarnefnd að túlka og vinna úr eftir bestu 

getu. 

Í erindisbréfinu er lögð áhersla á að með þýðingunni skuli fullt tillit tekið til 

breiðs lesendahóps Biblíunnar, hún sé kirkjubiblía. Æskilegt sé því að textinn nái vel til 

hlustenda í kirkjuathöfnum og þeir eigi ekki á hættu að missa þráðinn sökum langra og 

snúinna setninga. Málfarið megi ekki vera framandi nýjum lesendum heldur eigi textinn 

að vera aðlaðandi og auðlæsilegur. Einnig skuli sérstaklega varast breytingar á þeim 

textum sem skapað hafa sér rúm í andlegu lífi fólks í gegnum aldirnar – textum á borð við 

faðirvorið, boðorðin, fjallræðuna og Sálmana. Þessir textar teljist til íslenskrar 

biblíuhefðar og þeim beri að halda nær óbreyttum ef kostur sé. Breytingar og meðferð á 

tvítölu og fleirtölu tóku einnig allmikinn tíma í starfi þýðingarnefndar, enda snertir sá 

þáttur alla texta Biblíunnar á einn eða annan hátt. Annar þáttur vó þó álíka þungt í starfi 

nefndarinnar en það var hið svokallaða „mál beggja kynja“ (Guðrún Kvaran 2007:7–8).  

Eitt af þeim meginatriðum sem fram koma í jafnréttisáætlun kirkjunnar, sem tók 

gildi 1. janúar 1999, er að málfar í kirkjulegri boðun og starfi verði endurskoðað 

(Arnfríður Guðmundsdóttir 2002:67). Árið 2000 undirritaði formaður jafnréttisnefndar 

kirkjunnar bréf, sem sent var til þýðingarnefndar Gamla testamentisins. Í því bréfi stendur 

meðal annars: 

 

Jafnréttisnefnd kirkjunnar vill hér með fara þess á leit við þýðingarnefnd Hins 

íslenska Biblíufélags að við þýðingu Gamla testamentisins, sem nú er unnið að, 

verði tekið tillit til ákvæða jafnréttisáætlunar kirkjunnar um endurskoðun málfars 

út frá jafnréttissjónarmiði ... (Arnfríður Guðmundsdóttir 2002:68). 

                                                 
1 Til íslenskrar biblíuhefðar telst sá kjarni Biblíunnar sem haldist hefur frá útgáfu Guðbrandsbiblíu, Nýja 

testamentis Odds og fleiri útgáfum af eldra tagi, þrátt fyrir endurskoðanir og endurþýðingar (Guðrún 

Kvaran 2007:8). 
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Í lok bréfsins segir svo:  

 

Vill nefndin í þessu samhengi minna á að málfar mótar og sú stefna sem 

þýðingarnefnd tekur í þessum efnum á eftir að hafa mikil áhrif á mótun málfarsins 

í helgihaldinu á næstu áratugum (Arnfríður Guðmundsdóttir 2002:69). 

 

Í kjölfar þessa barst þýðingarnefnd Nýja testamentisins verklýsing, þar sem kveðið var á 

um að stefnt skyldi að notkun hvorugkyns fleirtölu í stað karlkyns fleirtölu, á þeim 

stöðum sem fjallað væri um bæði kynin (Guðrún Kvaran 2007:7). En hver varð 

niðurstaðan? Studdist þýðingarnefndin við verklýsinguna og ef svo var, náði nefndin þá 

að halda fullkominni tryggð við frumtextann? Í þeim skrifum sem hér fara á eftir er 

ætlunin að skoða þau mál dálítið nánar. 

 

1.2 Erindisbréfið, verklýsingin og „mál beggja kynja“ 
 
Til þess að skyggnast betur á bak við hugtakið „mál beggja kynja“ er vert að glöggva sig 

fyrst á þeirri hugmyndafræði sem býr að baki því og þeirri umræðu sem uppi hefur verið 

seinustu áratugi um tungutakið í Biblíunni og „karlmiðlægni“ þess (Arnfríður 

Guðmundsdóttir 2002:67). Hugtakið „mál beggja kynja“ hefur gjarnan verið tengt við 

kvennaguðfræðinga og Kvennakirkjukonur hér á Íslandi en kvennaguðfræðin á upphaf 

sitt í Bandaríkjunum. Kvennaguðfræðina vestanhafs má í raun rekja allt aftur til ársins 

1837 þegar baráttukonan Sarah Grimke hélt því fram að samkvæmt sköpunarsögu Gamla 

testamentisins væru karl og kona sköpuð jöfn og því væri það vilji Guðs að viðhalda 

jafnrétti kynjanna (Arnfríður Guðmundsdóttir 2003:15–16). Women’s Bible eða 

Kvennabiblían kom út í kjölfar þessarar umræðu en hún er einskonar skýringarrit sem 

túlkar þá texta Biblíunnar, sem snúa sérstaklega að konum (Arnfríður Guðmundsdóttir 

1998:13). Einn helsti frumkvöðull á sviði kvennaguðfræðinnar er Elisabeth Schüssler 

Fiorenza, en hún hefur haft mikil áhrif á túlkunarfræði Biblíunnar á undanförnum árum. 

Fiorenza hefur sett fram ýmsar hugmyndir um túlkun Biblíunnar út frá sjónarhorni 

kvenna, þar sem skýrt er kveðið á um þríþætt markmið femínískrar guðfræði: gagnrýni, 
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endurheimt og uppbyggingu. Hún telur brýnt að Biblían sé skoðuð sem söguleg fyrirmynd 

en ekki goðsöguleg frumgerð; ef hún sé skoðuð með það síðarnefnda að markmiði, sé 

gagnrýnið mat útilokað. Ef hún sé hins vegar skoðuð sem söguleg fyrirmynd sé möguleiki 

á að gagnrýna endurskoðun hennar. Tilganginn með þeirri gagnrýni telur Fiorenza vera 

þann að rjúfa þá þögn sem ríkt hafi um þátttöku kvenna í samfélaginu á liðnum öldum 

(Arnfríður Guðmundsdóttir 1998:14–19). 

Fyrsti opinberi fyrirlesturinn, sem haldinn var hér á Íslandi af konu, hafði 

margvíslegar skírskotanir í guðfræði og notkun Biblíunnar hér á landi. Þetta var 

fyrirlestur Bríetar Bjarnhéðinsdóttur um réttindi kvenna, sem haldinn var í Reykjavík árið 

1887. Þar rakti Bríet meðal annars dæmi um kynjamisrétti í Gamla testamentinu auk þess 

sem hún benti á að boðskapur Páls postula í Nýja testamentinu væri í fullkomnu 

samhengi við boðskap Gamla testamentisins, fullur kynjamisréttis og niðurlægingar í 

garð kvenna (Arnfríður Guðmundsdóttir 2003:12–13). Með þessari umræðu má segja að 

Bríet hafi vakið máls á og gagnrýnt boðskapinn í Biblíunni. Eins og áður sagði hefur 

þeirri gagnrýni verið haldið einna mest á lofti af Kvennakirkjukonum og 

kvennaguðfræðingum hér á Íslandi.  

Kvennakirkjan er hópur innan þjóðkirkjunnar sem stofnaður var 1993 og byggir 

starf sitt á kvennaguðfræði. Þar er talað um Guð í kvenkyni og biblíutextar eru lesnir með 

það að viðmiði að þeir hafi verið skrifaðir til kvenna (Auður Eir Vilhjálmsdóttir 

1994:15). Hugtakið „mál beggja kynja“ sem þýðing enska hugtaksins inclusive language  

kom fyrst fram á sjónarsviðið á vettvangi Kvennakirkjunnar en höfundur þess var sr. 

Auður Eir Vilhjálmsdóttir kvennaguðfræðingur og prestur Kvennakirkjunnar.2 Árið 1999 

gaf svo Kvennakirkjan út bókina Vinkonur og vinir Jesú en í því riti eru valdir textar úr 

Biblíunni færðir til „máls beggja kynja“. Þá víkur karlkynsmynd biblíutextans fyrir 

málfari um bæði kynin, þ.e. setningar á borð við „Sælir eru hjartahreinir því þeir munu 

Guð sjá“ verða að „Sæl eru hjartahrein því þau munu sjá Guð“ o.s.frv. (Vinkonur og vinir 

Jesú 1999:7).  

                                                 
2 Upprunalega kemur hugtakið úr ensku og er þar „inclusive language“ en í þessu samhengi þýðir language 
‛orðalag’ og inclusive ‛umlykjandi’ er mótsetning við exclusive sem merkir ‛útilokandi’ (Vinkonur og vinir 
Jesú 1999:7). Velta má upp þeirri spurningu hvort hugtakið „mál beggja kynja“ sé ekki dæmt til að falla 
mönnum í geð, þ.e. hvort nokkur treysti sér til að tala gegn stefnu sem beri svo fagran titil, þær skoðanir 
hljóti undir eins að flokkast undir fordóma. 
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Dr. Arnfríður Guðmundsdóttir, dósent í guðfræði, hefur einnig fjallað talsvert um 

kvennaguðfræði og texta Biblíunnar í greinaskrifum seinustu ár. Arnfríður hefur meðal 

annars bent á að eigi ný biblíuþýðing að verða sú kirkjubiblía sem henni sé ætlað, verði 

hún að taka tillit til jafnréttis kynjanna. Ástæðan sé meðal annars sú að við kirkjuathafnir 

séu prestar og kirkjuleiðtogar farnir í sífellt auknum mæli að breyta máli eldri þýðinga 

Biblíunnar yfir til „máls beggja kynja“. Arnfríður hefur jafnframt bent á máli sínu til 

stuðnings, að erlendar biblíuþýðingar hafi margar tekið mið af kröfunni um málfar beggja 

kynja. Þá tekur hún sem dæmi New Revised Standard Version sem kom út á vegum 

Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ í 

Bandaríkjunum. Í þeirri þýðingu hafi verið haft að leiðarljósi að dregið yrði úr 

karlkynshugtökum þar sem ljóst væri að bæði kynin ættu hlut að máli.3 Ástæðan í tilfelli 

þeirrar Biblíu hafi ekki verið ósvipuð þeirri ástæðu sem íslenskir kvennaguðfræðingar 

hafa varpað fram; þegar notuð væru karlkynshugtök um bæði kynin, gæti það komið í 

veg fyrir að hin rétta merking textans kæmist til skila og jafnréttissjónarmiðinu væri 

ógnað (Arnfríður Guðmundsdóttir 2002:69–71). Kvennakirkjukonur hafa farið að þessu 

fordæmi í útgáfu sinni Vinkonur og vinir Jesú en þær telja beinlínis að daglegt íslenskt 

mál mismuni kynjunum. Þær andmæla því að karlkynsorð geti verið hlutlaus og að það sé 

óbreytanleg íslensk hefð að nota karlkynsorð um bæði kynin (Auður Eir Vilhjálmsdóttir 

2005:42–43).  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Orð Arnfríðar eru svolítið óljós að því leyti að ekki blasir við hvað hún á við með orðinu karlkynshugtak. 
Hugsanlega er átt við nafnorð sem geta ýmist átt við karlmenn eingöngu eða við bæði kynin, t.d. enska 
orðið man og íslenska orðið maður, ensku fleirtöluna brothers og íslensku bræður. Hins vegar hafa 
útgefendur New Revised Standard Version ekki aðeins forðast að nota slík nafnorð þegar vísað er til beggja 
kynja, heldur einnig breytt notkun fornafna til að komast hjá því að kk.et. he vísi til beggja kynja (sjá 
Ágústu Þorbergsdóttur 2002:94–96) Íslenskir kvennaguðfræðingar hafa ekki síður gagnrýnt notkun 
karlkynsmynda fornafna og lýsingarorða en notkun karlkyns nafnorða sem sérstaklega tengjast körlum, og 
stundum er óljóst í hvaða merkingu þeir nota karlkynsorð og karlkynshugtak. 
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2. Í ljósi íslenskrar málfræði 
 

2.1 Íslenska kynjakerfið og notkun kk., kvk. og hk.  
 

Stjórn Hins íslenska biblíufélags ákvað að verða við þeim tilmælum jafnréttisnefndar 

kirkjunnar að tekið yrði tillit til „máls beggja kynja“ í nýrri þýðingu Biblíunnar. 

Breytingarnar áttu að hluta til við nafnorð, þannig að orð eins og systkin var sett í stað ft. 

bræður þegar talið var að átt væri við bæði kynin o.s.frv. (Guðrún Kvaran 2007:7–8). 

Hluti af verkefni þýðendanna var að breyta í hvorugkyn ft. þar sem ætla megi að 

hópurinn hafi verið blandaður. En hvað segir íslensk málfræði um notkun kynja þegar 

talað er um fólk? Í þessum kafla er ætlunin að skyggnast örlítið á bak við hugtakið kyn, 

aðgreiningu málfræðilegs kyns og líffræðilegs kyns og skoða uppruna kynjakerfisins.  

Dr. Guðrún Þórhallsdóttir dósent í íslenskri málfræði benti á það í grein sinni sem 

birt var í Skímu árið 2005, að notkun málfræðilegs kyns í íslensku tæki ekki mið af 

líffræðilegu kyni nema að ákaflega litlu leyti. Íslenskt mál hefði varðveitt germanska 

kynjakerfið og eitt megineinkenni þess kerfis væri að málfræðilegt karlkyn væri notað ef 

kyn einstaklings væri ótilgreint, í þeim skilningi væri karlkynið hlutlaust (Guðrún 

Þórhallsdóttir 2005:44).4 

Íslenska greinir á milli þriggja málfræðilegra kynja þegar talað er um fólk; 

karlkyns, kvenkyns og hvorugkyns í eintölu og fleirtölu. 

 

(1) a. Gunnar  – hann 

 b. Ágústa   – hún 

 c. barnið  – það 

 

 

                                                 
4 Þegar talað er um að karlkyn sé hlutlaust eða standi í hlutleysishlutverki er átt við að karlkyn er notað 
þegar talað er almennt og kynferði eintaklings eða kynjasamsetning hópsins sem ávarpaður er kemur ekki 
fram. Hópurinn er þá ávarpaður á þessa leið: „Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki“ (Biblían 
2007:Matt 5.3), eða „þeir sem hlustuðu á þáttinn í gær ...“. Þarna er hvorki vitað hvort þeir sem eru fátækir 
í anda eru konur, karlar eða blandaður hópur eða hvers kyns þeir sem hlustuðu á þáttinn í gær voru. Að 
styðjast við karlkyn í hlutleysi við aðstæður sem þessar er hefð sem rekja má allt aftur til indóevrópska 
frummálsins (Guðrún Þórhallsdóttir 2004:5). 



 11

(2)  a. Gunnar og Eggert   – þeir 

 b. Ágústa og Sif  – þær 

 c. Pétur og Sif    – þau 

 

Þegar vísað er til tiltekins hóps eða einstaklings þar sem kynferði er þekkt er aðferðin 

sem sýnd er hér í dæmum (1) og (2) að ofan gjarnan notuð. Þegar talað er um Ágústu er 

sagt hún af því að það er ljóst að hún er kona og þegar talað er um Gunnar og Eggert er 

sagt þeir af því að þeir eru báðir karlmenn. Þegar kynferði einstaklinga eða 

kynjasamsetning hóps er hins vegar óþekkt er gjarnan stuðst við karlkyn í svokölluðu 

hlutleysishlutverki. 

 

(3) a. Ef einhver kemur hér við, segðu honum þá að ég sé upptekin. 

 b. Þeir sem eru búnir með verkefnið mega skila því. 

 

Í dæmi (3)a. er ekki vitað hvers kyns sá sem hugsanlega kemur við er eða hvort nokkur 

kemur yfir höfuð við. Í dæmi (3)b. geta þeir sem búnir eru með verkefnið bæði verið 

karlmenn og konur. Þegar hópur fólks af báðum kynjum heyrir slíkt ávarp gerir hann ráð 

fyrir því að þetta séu almennar yfirlýsingar yfir allan hópinn, en ekki að verið sé að 

ávarpa tiltekinn hóp af körlum. Öðru máli gegnir hins vegar um orðmyndirnar þær og 

þau í hefðbundinni íslensku. Þegar orðmyndin þær er notuð er fullyrt að eingöngu sé um 

hóp kvenna að ræða og þegar orðmyndin þau er notuð er átt við blandaðan hóp kynja, 

ekki eingöngu karlmenn eða eingöngu konur. Kvenkynsmyndin hefur gjarnan verið talin 

mörkuðust5 í íslensku og getur því ekki verið í hlutleysishlutverki (Guðrún Þórhallsdóttir 

2007:1). 

Þegar rætt er um orðið kyn er mikilvægt að hafa það í huga að málfræðilegt kyn 

(lat. genus) og líffræðilegt kyn (lat. sexus) er ekki það sama. Líffræðilegt kyn á við 

karlkyns- og kvenkynsverur en málfræðilegt kyn á aðeins við um málfræðilega hegðun 

orða. Hugtakið kyn í málfræði er svokölluð beygingarformdeild og merkir í raun aðeins 

                                                 
5 Málfræðihugtakið mörkun á við það að lýsingarorð vísar til þess sem er á einhvern hátt sérstætt eða 
óvanalegt. Andstæðuhugtakið ómörkun vísar þá frekar til þess sem væri hlutlaust eða eðlilegt við tilteknar 
aðstæður (Ágústa Þorbergsdóttir 2002:86–87). 
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tiltekinn flokk eða tegund.6 Málfræðilegt kyn hefur því allt aðra merkingu en líffræðilegt 

kyn. Hægt er að taka dæmi þessu til stuðnings með því að skoða samræmi milli 

líffræðilegs kyns og málfræðilegs kyns (Ágústa Þorbergsdóttir 2002:83–84). 

 

(4)     kk.  kvk. 
      karl  kona 

    frændi frænka 

     afi  amma 

 

Í dæmi (4) hér að ofan sjáum við tengsl milli líffræðilegs kyns og málfræðilegs kyns, þ.e. 

karlmaðurinn, frændinn og afinn hafa allir karlkyn sem raunkyn og konan, frænkan og 

amman hafa allar kvenkyn sem raunkyn. Það er hins vegar alls ekki sjálfsagt að þetta 

tvennt fari saman. Raunkyn orðs getur verið annað en málfræðilegt kyn þess. Orðið 

kvenprófessor er málfræðilega karlkynsorð en raunkyn þess er kvenkyn þar sem 

kvenprófessor getur aðeins verið kona (Guðrún Kvaran 2005:14–15). 

 

(5)     kk.  kvk.  hk. 
    ráðherra       skytta             skáld 

 

Þau orð sem upp eru talin í (5) eiga við fólk af báðum kynjum. Ekkert í eðli 

kvenkynsorðsins skytta gefur til kynna hvort þar sé um að ræða kvenskyttu eða karlskyttu 

(Ágústa Þorbergsdóttir 2002:83–84). 

Það er útbreidd skoðun meðal málfræðinga að í frumindóevrópsku, móðurtungu 

indóevrópsku málaættarinnar, hafi upphaflega aðeins verið um tvö kyn að ræða: samkyn 

(lat. genus commune) og hvorugkyn (lat. genus neutrum) en á þeim tíma var ekki gerður 

málfræðilegur munur á líffræðilegu karlkyni og kvenkyni, heldur var greinarmunur þeirra 

orðfræðilegur. Síðar kom svo kvenkynið til sögunnar en það þróaðist formlega úr 

hvorugkyni þegar þessi tvö kyn greindust í sundur. Það sem olli þeirri sundurgreiningu 

m.a. var að orð sem táknuðu kvenverur löguðu sig að miklu leyti að beygingu 

samkynsorða (Jón Axel Harðarson 2001:262–266). Til frekari glöggvunar má sjá 
                                                 
6 Málfræðihugtakið beygingarformdeild vísar til þátta eins og kyns, tölu og persónu. 



 13

formlegt samband kvenkyns og hvorugkyns í töflum (6) og (7). Í töflu (6)a. má sjá að 

kvenkynsmyndin löng í eintölu lítur alveg eins út og hvorugkynsmyndin löng í fleirtölu. 

Sömu sögu er að segja af fornöfnunum í töflu (6)b. (Jón Axel Harðarson 2007:1) og 

lýsingarorðunum og fornöfnunum í töflu (7). Þar sést skýr samsvörun milli nefnifalls 

kvenkyns eintölu og nefnifalls og þolfalls hvorugkyns fleirtölu (Katrín Axelsdóttir 

2004:62–63). 

 

(6) a. Lýsingarorð:   

 Eintala     Fleirtala 

 kk.   kvk.  hk.  kk.  kvk.  hk. 

nf. langur  löng  langt  langir  langar  löng 

þf. langan  langa  langt  langa  langar  löng 

 

 b. Fornöfn: 

 

nf. nokkur       nokkur     nokkurt nokkrir  nokkrar          nokkur 

þf. nokkurn     nokkra nokkurt nokkra  nokkrar          nokkur 

 

 

(7)   

  Nf.kvk.et.   Nf. og þf.hk.ft. 

Lýsingarorð:  góð    góð 

Fornafn: nokkur   nokkur 

  

Þar með var hið tvískipta kynjakerfi indóevrópsku orðið að þrískiptu kerfi sem innihélt 

karlkyn, kvenkyn og hvorugkyn (Jón Axel Harðarson 2001:262–266).  

 

 

(8)    Samkyn   :   Hvorugkyn 

 

       Kk.  Kvk.   Hk. 
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Ein afleiðing af því hvernig indóevrópska kynjakerfið þróaðist er að lýsingarorð í 

karlkyni og karlkyns nafnorð eru notuð um fólk af báðum kynjum og þá fylgja fornöfn af 

sama kyni oftar en ekki með (Guðrún Þórhallsdóttir 2005:44). Dæmi um slík orð væru 

t.d. no. skólastjóri, ráðherra, nemandi, og hið sama gildir um lo. í karlkyni ft. fullorðnir, 

aldraðir o.s.frv. Í íslensku máli er málfræðilegu kyni nafnorðs hins vegar alls ekki alltaf 

fylgt eftir. Þá er átt við að þau fornöfn og lýsingarorð sem vísa til nafnorðsins séu ekki 

höfð í sama kyni og nafnorðið sjálft. 

 

(9) a. Foreldrarnir (kk.ft.) eru hrædd (hk.ft.) 

 b. Krakkarnir (kk.ft.) eru blaut og skítug (hk.ft.) 

 

 Í dæmi (9) hefur líffræðilegt kyn foreldranna og krakkanna tekið yfir hlutverk 

málfræðilegs kyns nafnorðanna. Þarna er vitað fyrirfram að innan þeirra hópa sem um 

ræðir er fólk af báðum kynjum og því notað hvorugkyn fleirtölu. Þrátt fyrir að setningar 

af þessu tagi sjáist og heyrist víða nú til dags hefur það talist eðlilegt að fylgja 

málfræðilegu kyni orðanna og það gjarnan þótt betra mál. Í dæmum (10)a. og b. má sjá 

setningar þar sem málfræðilega kyninu er fylgt. 

 

(10) a. Foreldrarnir (kk.ft.) eru hræddir (kk.ft.) 

 b. Krakkarnir (kk.ft.) eru blautir og skítugir (kk.ft.) 

 

Eins og fram kom í lok 1. kafla hafa Kvennakirkjukonur mótmælt því að 

karlkynsmyndir fornafna og lýsingarorða séu notaðar sem hlutlaust orðalag um fólk af 

báðum kynjum. Þegar íslenskur texti er hins vegar færður yfir á „mál beggja kynja“ þarf 

stöðugt að taka afstöðu til þess um hvers kyns hóp ræðir þegar talað er um fólk í fleirtölu. 

Málfræðingar hafa einnig bent á það að þessi aðferð eigi enga góða lausn á því hvernig 

fara eigi að þegar óvíst er um kynjasamsetningu hópsins (Guðrún Þórhallsdóttir 2005:44–

45). Sem dæmi má nefna setningarnar í dæmi (11), en þar er ekkert fullyrt um kyn 

fólksins sem um ræðir. 

 

(11) a. Ráðherrarnir hafa allir pantað sér sólarlandaferð. 
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 b. Skytturnar voru orðnar blautar og kaldar. 

 c. Prestsefnin voru fjögur. Þau ætla öll að útskrifast í vor. 

 

Ef fylgt er þeirri stefnu „máls beggja kynja“ að þeir eigi bara við um karlmenn, þær eigi 

bara við um konur og þau eigi bara við um blandaðan hóp verður erfitt að skera úr um 

það hvers kyns fornafn notað er ef ekki er vitað um kynjasamsetningu hópsins. Svipuðu 

máli gegnir um eintölu en ef fylgja ætti eingöngu líffræðilegu kyni þar myndum við fljótt 

lenda í vanda. 

 

(12) Skyttan verður áreiðanlega svöng og þreytt þegar hún kemur til byggða. 

 

Í dæmi (12) hlyti því að vera um kvenkynsskyttu að ræða samkvæmt „máli beggja 

kynja“. 

 Eins og bent var á hér að framan urðu karlkyn, kvenkyn og hvorugkyn ekki til 

samtímis og sennilegt er að karlkyn og kvenkyn hafi aldrei haft algerlega sambærilegt 

hlutverk. Notkun málfræðilega karlkynsins og málfræðilega kvenkynsins er þess vegna 

ólík að vissu leyti. Karlkynið hefur víðtækara hlutverk en kvenkynið þar sem það er 

gjarnan notað í fyrrnefndu hlutleysishlutverki. Í íslensku hefur sú regla aldrei gilt að 

karlkyn sé alltaf notað um karlkyns lífverur, kvenkyn alltaf um kvenkyns lífverur og 

hvorugkyn alltaf um blandaðan hóp. Ef allir textar ættu að endurskoðast í ljósi „málfars 

beggja kynja“, þyrfti að taka hlutleysishlutverkið frá málfræðilegu karlkyni og gera 

notkun þess alveg sambærilega við kvenkynið. Þá þyrftu menn sennilega allir að læra að 

tala upp á nýtt (Guðrún Þórhallsdóttir 2004:5). 

 

2.2 Gríska kynjakerfið 
 
Eins og fram kom í grein 1.1 barst þýðingarnefnd Nýja testamentisins verklýsing þar sem 

kveðið var á um að stefnt skyldi að notkun hvorugkyns fleirtölu í stað karlkyns fleirtölu á 

þeim stöðum sem fjallað væri um bæði kynin (Guðrún Kvaran 2007:7). Nú hefur ný 

þýðing litið dagsins ljós og því orðið ljóst að nefndin studdist við verklýsinguna að því 



 16

leytinu til að myndum fornafna og lýsingarorða sem áður stóðu í karlkyni fleirtölu var 

víða breytt í hvorugkyn fleirtölu, þ.e. þeir var breytt í þau, allir í öll, glaðir í glöð o.s.frv. 

(Guðrún Þórhallsdóttir 2008:10). Í áðurnefndu erindisbréfi sem þýðingarnefnd barst við 

upphaf starfs síns kom meðal annars þetta fram: „Ný íslensk biblíuþýðing mun móta 

íslenskt málfar um komandi tíma og þess vegna er brýnt að vandað sé til íslensks búnings 

hennar ekki síður en að nákvæmlega sé þýtt úr frummálunum og jafnframt tekið tillit til 

stíls frumtexta“ [leturbreyting JÓ]. (Guðrún Kvaran 2007:5). 

Eins og flestum lesendum Biblíunnar er kunnugt um er Nýja testamentið þýtt úr 

grísku og því er fróðlegt að athuga hvernig gríska notar karlkyn fleirtölu til samanburðar 

við íslensku. Á grísku væri orðmyndin þeir notuð bæði í merkingunni ‛þeir’ og ‛þau’. Þar 

er karlkyn fleirtölu sem sagt bæði notað um karlahóp og blandaðan hóp karla og kvenna. 

Í íslensku er hins vegar notað hvorugkyn fleirtölu um blandaðan hóp karla og kvenna. 

Það er því ljóst að þeir sem þýtt hafa Nýja testamentið á íslensku hafa þurft að meta það 

hvenær átt var við karlahóp og hvenær átt var við blandaðan hóp. Þar sem talað er um 

postulana er vitað að þar voru aðeins karlmenn í hópnum og þegar rætt er um hjónin 

Sakaría og Elísabetu er vitað að þau voru karl og kona. Hins vegar er alls ekki alltaf vitað 

með vissu hvers kyns hópa um er rætt og hverjir það eru sem eru ávarpaðir (Guðrún 

Þórhallsdóttir 2008:10). Þýðendur Biblíunnar hafa því víða þurft að skera úr um það 

hvort um karlahópa eða blandaða hópa var að ræða. 

Í dæmi (13) getur að líta samanburð á þýðingu Biblíunnar frá 1981, kynnishefti 

Nýja testamentisins frá 2005 (Biblíurit 10) og þýðingu Biblíunnar frá 2007.7 Þar sést 

glögglega hvernig aðstandendur nýrrar þýðingar hafa skipt karlkyni fleirtölu út fyrir 

hvorugkyn fleirtölu. 

 

(13) Nýja testamenti frá 1981: „ ... og þá eru einnig þeir, sem sofnaðir eru í trú á 

Krist, glataðir.“ 1Kor 15.18 

Nýja testamenti í kynnishefti frá 2005: „Þá eru einnig þeir glataðir, sem sofnuðu 

í trú á Krist.“ 1Kor 15.18 

Nýja testamenti frá 2007: „Þá eru einnig þau glötuð sem sofnuðu í trú á Krist.“ 

1Kor 15.18 

                                                 
7 Framvegis verða dæmin sýnd með skammstöfununum NT 1981, NT 2005 og NT 2007. 
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Í þýðingunni frá 1981 er um að ræða karlkyn í hlutleysishlutverki. Aðstandendur 

þýðingarinnar frá 2007 hafa hins vegar túlkað hópinn sem afmarkaðan blandaðan hóp og 

breyta þess vegna karlkyns hlutleysi í hvorugkyn fleirtölu. 

 Í næstu köflum er ætlunin að kanna m.a. hvernig aðstandendur nýrrar þýðingar 

hafi leyst það verkefni að breyta karlkyni ft. í hvorugkyn ft. þar sem ætla mætti að um 

bæði kynin væri að ræða.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
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3. Flokkun og greining 
 

3.1 Sex textar til grundvallar í málfræðilegri flokkaskiptingu 
 
Í 1. og 2. kafla hefur verið tæpt á tveimur mismunandi sjónarmiðum er varða breytingar á 

kynjanotkun í nýrri þýðingu Biblíunnar. Annars vegar voru kynntar hugmyndir 

kvennaguðfræðinga og Kvennakirkjukvenna um breytingar í átt til máls beggja kynja en 

þar kemur fram sú krafa að karlkynsmyndir biblíutextans verði látnar víkja fyrir 

hvorugkynsmyndum. Einnig voru þar kynntar þær vinnureglur sem þýðingarnefndin fékk 

í hendur við upphaf starfs síns en þar var kveðið á um að vandað skyldi til íslensks 

búnings ekki síður en að nákvæmlega skyldi þýtt úr frummálunum. Hins vegar var málið 

skoðað í ljósi íslenskrar málfræði, kynjakerfis íslenskunnar og skoðana íslenskra 

málfræðinga.  

 Í 3. kafla er ætlunin að skoða hvernig aðstandendur nýrrar þýðingar tókust á við 

það verkefni að breyta karlkyni fleirtölu í hvorugkyn fleirtölu. Greindu þeir á milli þeirrar 

notkunar karlkyns sem hefur verið eðlilegt mál á öllum tímum íslenskrar málsögu og 

karlkynsmynda sem eru leifar af kynjanotkun gríska frumtextans? Ætlunin er því að 

kanna hvort dæmi um breytingar á kk.ft. í hk.ft. hafi verið mörg og hvort skýr regla hafi 

verið þar á. 

Í rannsókninni voru sex textar Nýja testamentisins lagðir til grundvallar en þar 

voru þrjár gerðir bornar saman: þýðing Biblíunnar frá 1981, kynnishefti Nýja 

testamentisins frá 2005 (Biblíurit 10) og þýðing Biblíunnar frá 2007. Þeir textar sem til 

grundvallar lágu voru Markúsarguðspjall, Lúkasarguðspjall, Fyrra bréf Páls til 

Korintumanna, Fyrra bréf Páls til Tímóteusar, Bréfið til Hebrea og Opinberunarbók 

Jóhannesar. Þessir textar voru síðan skoðaðir með málfræðilega flokkaskiptingu í huga 

og dæmin sem fundust svo borin saman milli verkanna þriggja. Við upphaf 

rannsóknarinnar var ný þýðing Biblíunnar ekki komin út í endanlegri útgáfu og var því 

fyrsta vers að lesa áðurnefnda texta Biblíunnar í útgáfunni frá 1981 og kynnishefti frá 

2005 með samanburð í huga. Ákveðið var að horfa sérstaklega á fornafna- og 

lýsingarorðanotkun í textunum. Næsta skref var að skrá þau atriði niður sem ólík voru í 

útgáfunum tveimur. Þá var búin til skrá með þeim dæmum sem sýndu ólíka 
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fornafnanotkun. Ákveðið var að skrá niður búta úr setningum eða heilar setningar svo 

orðmyndin sæist í samhengi, t.d. „Vitið þér ekki, að þeir, sem keppa á íþróttavelli, hlaupa 

að sönnu allir, en einn fær sigurlaunin?“ (Biblían 1981:1Kor 9.24). Þegar ný Biblía kom 

út í endanlegri þýðingu 19. október 2007, var farið yfir þessi sömu atriði þar og þeim bætt 

inn í skrána. Þegar sá samanburður var gerður var fróðlegt að sjá að ýmsu hafði verið 

breytt frá kynnishefti 2005 til nýrrar þýðingar 2007. Til fróðleiks má sjá slíkar breytingar 

í dæmi (14) og (15) hér að neðan: 

 

(14) NT 1981: „ ... En allt fólkið var á landi við vatnið. Hann kenndi þeim margt í 

dæmisögum og sagði við þá:“ Mrk 4.1–2. 

NT 2005: „ ... En allt fólkið var á landi við vatnið. Hann kenndi þeim margt í 

dæmisögum og sagði við þá:“ Mrk 4.1–2. 

NT 2007: „ ... En allt fólkið var á landi við vatnið. Hann kenndi því margt í 

dæmisögum og sagði við það:“ Mrk 4. 1–2. 

 

(15) NT 1981: „ ... Ég hef verið öllum allt, til þess að ég geti að minnsta kosti frelsað 

nokkra.“ 1Kor 9.22 

NT 2005: „ ... Ég hef verið öllum allt til þess að ég geti að minnsta kosti frelsað 

nokkur.“ 1Kor 9.22 

NT 2007: „ ... Ég hef verið öllum allt til þess að ég geti að minnsta kosti frelsað 

nokkra.“ 1Kor 9.22 

  

Í dæmi (14) hefur kyni nafnorðsins fólkið (hk.) ekki verið fylgt í þýðingunni frá 1981 og 

kynnishefti frá 2005 heldur er fornafnsmyndin þá í karlkyni fleirtölu. Því hefur hins vegar 

verið breytt í nýjustu þýðingunni en þar er fornafn í hvorugkyni látið vísa til nafnorðs í 

hvorugkyni. Í dæmi (15) hefur hvorugkynsmynd í ft., nokkur, hins vegar verið látin ganga 

til baka í þýðingunni frá 2007. Þegar samanburðinum var lokið kom í ljós að 

breytingarnar voru af ýmsu tagi og af mörgu var að taka. Þegar búið var að bera saman 

öll þrjú ritin var skráin bútuð niður og dæmin flokkuð og um þau fjallað eftir því sem efni 

stóðu til. 
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Sú flokkaskipting sem miðað var við sneri fyrst og fremst að notkun fornafna og 

lýsingarorða eins og áður sagði. Dæmin voru sett upp í 5 meginflokka sem síðan höfðu 

undirflokka hver um sig. Fyrsti flokkurinn átti við dæmi sem höfðu fornöfn eða 

lýsingarorð án nafnorðs, en þeim var svo skipt niður innan flokksins eftir því hvort a) 

karlkyn ft. hafði verið varðveitt í hlutleysishlutverki eða b) karlkyn ft. í hlutleysishlutverki 

fékk ekki að halda sér.8 Í dæmi (16)a. má sjá setningu þar sem fornafnið þeir stendur án 

nokkurs nafnorðs í grenndinni. Í því dæmi hefur karlkyn ft. verið varðveitt í 

hlutleysishlutverki. Þar hafa aðstandendur nýrrar þýðingar 2007 sem sagt ekki breytt 

karlkyni ft. í hvorugkyn ft. Í dæmi (16)b. má hins vegar sjá hvernig karlkyni í 

hlutleysishlutverki hefur verið breytt í hvorugkyn ft. Þar hefur verið tekin sú ákvörðun að 

hópurinn í Júdeu hafi verið blandaður báðum kynjum. 

 

(16) a. Karlkyn ft. varðveitt í hlutleysishlutverki 

 

NT 1981: „Og allir þeir, sem á jörðunni búa, munu tilbiðja það, hver og einn sá 

er eigi á nafn sitt ritað frá grundvöllun veraldar í lífsins bók lambsins, sem slátrað 

var.“ Opb 13.8 

NT 2005: „Og allir þeir sem á jörðunni búa og eiga nöfn sín ekki frá grundvöllun 

veraldar rituð í lífsbók lambsins sem slátrað var munu tilbiðja það.“ Opb 13.8 

NT 2007: „Og allir þeir sem á jörðunni búa og eiga nöfn sín ekki frá grundvöllun 

veraldar rituð í lífsbók lambsins, sem slátrað var, munu tilbiðja það.“ Opb 13.8 

   

b. Karlkyn ft. í hlutleysishlutverki fær ekki að halda sér 

  

 NT 1981: „Þá flýi þeir, sem í Júdeu eru, til fjalla, þeir sem í borginni eru, flytjist 

burt, og þeir sem eru á ekrum úti, fari ekki inn í hana.“ Lúk 21.21 

 NT 2005: „Þá flýi þeir sem í Júdeu eru til fjalla, þeir sem í borginni eru flytjist 

burt og þeir sem eru á ekrum úti fari ekki inn í hana.“ Lúk 21.21 

 NT 2007: „Þá flýi þau sem í Júdeu eru til fjalla, þau sem í borginni eru flytjist 

burt og þau sem eru á ekrum úti fari ekki inn í hana.“ Lúk 21.21 

                                                 
8 Skilgreiningu á karlkyni í hlutleysishlutverki má finna í grein 2.1. 
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 Í annan flokk voru sett dæmi þar sem fornafn vísaði til nafnorðs. Annars vegar 

voru sett þar dæmi þar sem a) kyni nafnorðsins var fylgt í Biblíunni 2007 og hins vegar 

dæmi þar sem b) kyni nafnorðsins var ekki fylgt í Biblíunni 2007.  Í dæmum (17)a. og b. 

má sjá setningar af þessu tagi, annars vegar þar sem kyni nafnorðs er fylgt í Biblíunni 

2007 og hins vegar þar sem kyni nafnorðs er ekki fylgt í Biblíunni 2007. Í dæmi (17)a. 

vísar fornafnið þeir til nafnorðsins brúðkaupsgestir. Í dæmi (17)b. vísar fornafnið þau til 

nafnorðsins foreldrar. 

 

(17) a. Kyni nafnorðs fylgt í Biblíunni 2007 

 

NT 1981: „Jesús sagði við þá: „Hvort getið þér ætlað brúðkaupsgestum að fasta, 

meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar, er brúðguminn verður 

frá þeim tekinn, þá munu þeir fasta á þeim dögum.““ Lúk 5.34–35 

NT 2005: „Jesús sagði við þá: „Hvort getið þér ætlað brúðkaupsgestum að fasta, 

meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður 

frá þeim tekinn, þá munu þeir fasta á þeim dögum.““ Lúk 5.34–35 

NT 2007: „Jesús sagði við þá: „Hvort getið þið ætlað brúðkaupsgestum að fasta 

meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður 

frá þeim tekinn, þá munu þeir fasta á þeim dögum.““ Lúk 5.34–35 

 

 b. Kyni nafnorðsins ekki fylgt í Biblíunni 2007 

 

NT 1981: „Foreldrar hans ferðuðust ár hvert til Jerúsalem á páskahátíðinni. Og 

þegar hann var tólf ára gamall, fóru þau upp þangað eins og siður var á 

hátíðinni.“ Lúk 2.41–42 

NT 2005: „Foreldrar Jesú ferðuðust ár hvert til Jerúsalem á páskahátíðinni. 

Þegar hann var tólf ára fóru þau upp þangað eins og þau voru vön og tóku Jesú 

með sér.“ Lúk 2.41–42 

NT 2007: „Foreldrar Jesú ferðuðust ár hvert til Jerúsalem á páskahátíðinni. 

Þegar hann var tólf ára fóru þau upp þangað eins og þau voru vön og tóku Jesú 

með sér.“ Lúk 2.41–42 



 22

Þriðji flokkur var látinn innihalda dæmi sem höfðu fornafn sem vísaði til sérstæðs 

lýsingarorðs sem var í karlkyni ft. Þar var leitað sérstaklega eftir dæmum þar sem a) kyni 

sérstæðs lýsingarorðs í karlkyni ft. var fylgt og b) kyni sérstæðs lýsingarorðs í karlkyni ft. 

var ekki fylgt en sökum þess að engin dæmi fundust af því tagi verður ekki sýnt slíkt 

dæmi hér að neðan. Setningarnar sem lentu í a)-lið voru á borð við dæmið sem sýnt er í 

(18). 

 

(18) Kyni sérstæðs lýsingarorðs í karlkyni ft. fylgt. 

 

NT 1981: „Ég fyrir mitt leyti reyni í öllu að þóknast öllum og hygg ekki að eigin 

hag, heldur hag hinna mörgu, til þess að þeir verði hólpnir.“ 1Kor 10.33 

NT 2005: „Ég fyrir mitt leyti reyni í öllu að þóknast öllum og hygg ekki að eigin 

hag heldur hag hinna mörgu, til þess að þeir verði hólpnir.“ 1Kor 10.33 

NT 2007: „Ég fyrir mitt leyti reyni í öllu að þóknast öllum og hygg ekki að eigin 

hag heldur hag hinna mörgu, til þess að þeir verði hólpnir.“ 1Kor 10.33 

  

Fjórði og fimmti flokkur voru af örlítið öðrum toga. Þar var sérstaklega leitað eftir 

setningum sem innihéldu ávarp til hóps. Í fjórða flokki var ætlunin að finna dæmi af 

fjórum mismunandi gerðum þar sem hópur væri ávarpaður í 2. persónu. Flokkuninni var 

skipt niður í a) boðháttarsetningu þar sem karlkyn ft. var varðveitt, b) boðháttarsetningu 

þar sem karlkyn ft. var ekki varðveitt, c) ekki boðhátt þar sem karlkyn ft. var varðveitt og 

d) ekki boðhátt þar sem karlkyn ft. var ekki varðveitt. Fimmti flokkur var hannaður fyrir 

dæmi þar sem hópur var ávarpaður í 1. persónu en honum var einnig skipt í fjóra 

undirflokka: a) dæmi sem voru sambærileg við boðhátt og karlkyn ft. var varðveitt, b) 

dæmi sem voru sambærileg við boðhátt og karlkyn ft. var ekki varðveitt, c) dæmi sem 

voru ekki í boðhætti en karlkyn ft. var varðveitt og d) dæmi sem voru ekki í boðhætti og 

karlkyn ft. var ekki varðveitt. 

Undir lok rannsóknarinnar var brugðið á það ráð að leita að dæmum af vefrænni 

útgáfu Biblíunnar frá 2007 en þau voru borin saman við sömu dæmi úr Biblíunni frá 

1981. Þá var sérstaklega leitað eftir orðasambandinu þau sem með það í huga að sjá 
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hversu víða karlkyns hlutleysi af því tagi hafði verið breytt í hvorugkyn ft. í nýrri 

þýðingu. Í þessari leit var bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið undir. 

 Í næstu greinum er ætlunin að gera yfirlit yfir markverðustu dæmin sem fundust 

við skráningu rannsóknarinnar og tæpa á því helsta sem í ljós kom. 

 

3.2 Fornafn eða lýsingarorð án nafnorðs 
 

Í fyrsta flokki var leitað eftir dæmum um karlkyn ft. í áðurnefndu hlutleysishlutverki. 

Hlutleysishlutverkið átti þá við dæmi á borð við þeir sem, allir, sumir o.s.frv. Annars 

vegar voru dæmin sett í flokk a) kk. ft. varðveitt í hlutleysishlutverki en hins vegar var 

þeim raðað í flokk b) kk. ft. í hlutleysishlutverki fær ekki að halda sér. Í flokkinn fornafn 

eða lýsingarorð án nafnorðs röðuðust alls 57 dæmi úr öllum þeim 6 textum sem til 

grundvallar lágu. Af þeim voru 37 dæmi þar sem karlkyn í ft. hafði verið varðveitt í 

hlutleysishlutverki en 20 dæmi þar sem karlkyn í ft. hafði ekki fengið að halda sér. 

 Efni Biblíunnar er þess eðlis að víða hefur verið afar vandasamt og flókið 

verkefni fyrir þýðingarnefndina að skera úr um það hvort karlkyn fleirtölu í gríska 

textanum (og eldri þýðingum) átti við tiltekinn karlahóp, tiltekinn blandaðan hóp eða var 

notað kynhlutlaust. 

Í dæmi (19) hefur karlkyni ft. í hlutleysishlutverki algerlega verið haldið með 

ábendingarfornafninu þeir. Hér er hugsanlegt að nefndin hafi talið ólíklegt að konur hafi 

keppt á íþróttavöllum á þessum tíma og því ákveðið að halda karlkyninu. Fleiri dæmi af 

þessari gerð má sjá í viðauka 1.a. 

 

(19) NT 1981: „Vitið þér ekki, að þeir, sem keppa á íþróttavelli, hlaupa að sönnu allir, 

en einn fær sigurlaunin?“ 1Kor 9.24 

NT 2005: „Vitið þér ekki, að þeir sem keppa á íþróttavelli, hlaupa að sönnu allir 

en einn fær sigurlaunin?“ 1Kor 9.24 

NT 2007: „Vitið þið ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupa að sönnu allir 

en einn fær sigurlaunin?“ 1Kor 9.24 
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Dæmi (20) er tekið úr Markúsarguðspjalli en það flokkast einnig undir a)-lið. Hér 

hefur karlkyni ft. í hlutleysi verið haldið þrátt fyrir að skipt hafi verið um orðalag í 

setningunni. Þýðingarnefnd hefur hér ákveðið að breytt skyldi úr fornöfnum í nafnorð. Ef 

litið er til gríska frumtextans svarar orðalagið þar til íslensku „og margir heyrandi 

undruðust segjandi ...“ (The Greek New Testament 1983:Mrk 6.2) í staðinn fyrir 

„Fjöldinn sem á hlýddi undraðist stórum. Menn sögðu:“ (Biblían 2007:Mrk 6.2) í 

þýðingunni frá 2007. Í útgáfunni frá 1981 stendur hins vegar: „og þeir mörgu, sem á hann 

hlýddu, undruðust stórum. Þeir sögðu:“ (Biblían 1981:Mrk 6.2). Það er því ljóst að 

þýðingin frá 1981 er mun nær gríska textanum í þessu tilfelli en þýðingin frá 2007, þar 

sem þar er ekki haft nafnorð.  

 

(20) NT 1981: „Þegar hvíldardagur var kominn, tók hann að kenna í samkundunni, og 

þeir mörgu, sem á hann hlýddu, undruðust stórum. Þeir sögðu:“ Mrk 6.2 

NT 2005: „Þegar hvíldardagur var kominn tók hann að kenna í samkundunni. 

Fjöldinn sem á hlýddi undraðist stórum. Menn sögðu:“ Mrk 6.2 

NT 2007: „Þegar hvíldardagur var kominn tók hann að kenna í samkundunni. 

Fjöldinn sem á hlýddi undraðist stórum. Menn sögðu:“ Mrk 6.2 

 

Í dæmum (21) og (22) getur að líta setningar þar sem ekkert hefur verið hróflað 

við karlkyni ft. í hlutleysi. Í dæmi (21) er karlkynið þeir sem sjúkir eru alfarið látið eiga 

sig þrátt fyrir að auðveldlega hefði verið hægt að breyta því í hvorugkyn, þ.e. þau sem 

sjúk eru. Sömu sögu er að segja um dæmi (22) en þar er karlkyns hlutleysi einnig látið 

halda sér. Trúlegt er að þessi dæmi hafi verið flokkuð sem biblíuhefðardæmi en um slík 

dæmi má lesa í grein 1.1 hér framar í ritgerðinni. Fleiri dæmi úr a)-lið má sjá í viðauka 

1.a. 

 

(21) NT 1981: „„Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir, sem sjúkir eru.““ Mrk 

2.17 

NT 2005: „„Ekki þurfa heilbrigðir læknis við heldur þeir sem sjúkir eru.““ Mrk 

2.17 



 25

NT 2007: „„Ekki þurfa heilbrigðir læknis við heldur þeir sem sjúkir eru.““ Mrk 

2.17 

 

(22) NT 1981: „Og ég heyrði rödd af himni, sem sagði: „Rita þú: Sælir eru dánir, 

þeir sem í Drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá 

erfiði sínu, því að verk þeirra fylgja þeim.“ Opb 14.13 

NT 2005: „Og ég heyrði rödd af himni, sem sagði: „Rita þú: Sælir eru dánir, 

þeir sem í Drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá 

erfiði sínu því að verk þeirra fylgja þeim.“ Opb 14.13 

NT 2007: „Og ég heyrði rödd af himni sem sagði: „Rita þú: Sælir eru dánir, þeir 

sem í Drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði 

sínu því að verk þeirra fylgja þeim.“ Opb 14.13 

 

Fleiri dæmi fundust þar sem karlkyn ft. í hlutleysishlutverki hafði ekki fengið að 

halda sér en í þeim hópi var eitt dæmi sem vakti sérstaka athygli. Í því dæmi hefur verið 

breytt úr karlkyni ft. í hvorugkyn ft. í nýrri þýðingu, en þegar litið er til gríska 

frumtextans kemur í ljós að þar er alls ekki átt við bæði kynin. Þar er talað um „menn 

sem eiga konur“ (gr. hoi ékhontes gynaîkas), þ.e. „kvænta menn“ (Jón Axel Harðarson 

2008:10). Til glöggvunar má sjá samanburðinn hér að neðan í dæmi (23). 

 

(23) NT 1981: „En það segi ég, bræður, tíminn er orðinn stuttur. Hér eftir skulu jafnvel 

þeir, sem kvæntir eru, vera eins og þeir væru það ekki, þeir sem gráta, eins og 

þeir grétu ekki ...“ 1Kor 7.29. 

NT 2005: „En það segi ég, systkin, tíminn er orðinn stuttur. Hér eftir skulu jafnvel 

þau, sem gift eru vera eins og þau væru það ekki, þau sem gráta eins og þau 

grétu ekki ...“ 1Kor 7.29. 

NT 2007: „En það segi ég, systkin, tíminn er orðinn naumur. Hér eftir skulu 

jafnvel þau sem gift eru vera eins og þau væru það ekki, þau sem gráta eins og 

þau grétu ekki ...“ 1Kor 7.29. 
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Í þessu dæmi mætti því segja að talsvert hafi verið vikið frá frumtextanum þar sem ljóst 

er að merking textans breytist í Biblíunni frá 2007. Þýðendur Biblíunnar frá 1981 virðast 

því hafa haldið betri tryggð við frumtextann en þýðendur Biblíunnar frá 2007 en í 

útgáfunni frá 1981 er karlkyns fornafninu úr gríska textanum haldið. Eins og Jón Axel 

Harðarson málfræðingur hefur bent á er ekki talað um gift fólk í gríska textanum heldur 

aðeins kvænta menn. Hér virðist því hafa verið gengið lengra en ástæða var til og 

karlkyni ft. breytt í hvorugkyn ft. þar sem gríski frumtextinn sýndi ekki fram á samskonar 

merkingu. 

Einnig vakti setningin í dæmi (24) sérstaka athygli en þar er karlkyni í 

hlutleysishlutverki nokkrir breytt í sum ykkar. Í þessu dæmi er því ekki aðeins breytt úr 

karlkyni ft. í hvorugkyn ft. heldur má segja að á nokkrir og sum ykkar sé nokkur 

merkingarmunur. Nokkrir merkir í raun ‛nokkrir ótilgreindir einstaklingar’ en því er 

breytt í sum ykkar sem merkir ‛sumir karlarnir og sumar konurnar úr ykkar hópi’; sem 

sagt er þar fullyrt að þeir sem þekkja ekki Guð séu blandaður hópur (Guðrún 

Þórhallsdóttir 2008a). Fleiri dæmi úr sama texta þar sem karlkyn ft. í hlutleysi fékk ekki 

að halda sér má sjá í viðauka 1.b. 
 
 

(24) NT 1981: „Nokkrir hafa enga þekkingu á Guði.“ 1Kor 15.34 

NT 2005: „Sum yðar þekkja ekki Guð.“ 1Kor 15.34 

NT 2007: „Sum ykkar þekkja ekki Guð.“ 1Kor 15.34 

 

(25) NT 1981: „Páll kallaður að Guðs vilja til að vera postuli Jesú Krists, og Sósþenes, 

bróðir vor, heilsa söfnuði Guðs í Korintu, þeim sem helgaðir eru í Kristi Jesú, 

heilagir að köllun til, ásamt öllum þeim, sem alls staðar ákalla nafn Drottins og 

vor.“ 1Kor 1.1–2 

NT 2005: „Páll, sem Guð kallaði til að vera postuli Jesú Krists, og Sósþenes, 

bróðir vor, heilsa söfnuði Guðs í Korintu, þeim sem Guð hefur helgað í samfélagi 

við Jesú Krist og kallað til að lifa heilögu lífi. Við heilsum einnig öllum þeim sem 

alls staðar ákalla nafn Drottins vors Jesú Krists sem er þeirra Drottinn og vor.“ 

1Kor 1.1–2 
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NT 2007: „Páll, sem Guð kallaði til að vera postuli Jesú Krists, og Sósþenes, 

bróðirinn, heilsa söfnuði Guðs í Korintu, þeim sem Guð hefur helgað í samfélagi 

við Jesú Krist og kallað til að lifa heilögu lífi. Við heilsum einnig öllum þeim sem 

alls staðar ákalla nafn Drottins vors Jesú Krists sem er þeirra Drottinn og vor.“ 

1Kor 1.1–2 

 

Í dæmi (25) má sjá fleiri setningar þar sem karlkyni ft. í hlutleysi hefur verið breytt í 

hvorugkyn ft. en þar hefur orðasambandinu þeim sem helgaðir eru verið breytt í þeim 

sem Guð hefur helgað. Það sem vekur sérstaka athygli við þetta dæmi er það að fljótt á 

litið mætti ætla að í Nýja testamentinu 2005 og 2007 vísaði fornafnið þeim til nafnorðsins 

söfnuður, en svo er ekki. Hér vísar fornafnið hins vegar til fólksins sem helgað er. Hér er 

því um bendivísun að ræða en um hana verður nánar fjallað í grein 3.3. 

Þegar grein 3.2 er dregin saman er ljóst að ýmsar breytingar voru gerðar á 

karlkyni sem staðið hafði í hlutleysishlutverki í útgáfunni frá 1981 en alls fundust 20 

dæmi um að karlkyn í ft. hafði ekki fengið að halda sér frá eldri þýðingu í þeim textum 

sem kannaðir voru. Einnig kom í ljós að sums staðar hafði verið gengið lengra í 

breytingum en ástæða var til miðað við gríska frumtextann – merking textans breyttist í 

raun að óþörfu frá gríska textanum til íslenska textans. Karlkyn ft. í hlutleysi er þó víða 

óbreytt, m.a. í dæmum sem kalla má biblíuhefðardæmi. 

 

3.2.1 Samanburður af vefrænni útgáfu Biblíunnar 2007 
 

Þau dæmi sem leitað var eftir í vefrænni útgáfu Biblíunnar frá 2007 voru öll látin 

innihalda orðasambandið þau sem og eins og áður kom fram var þar öll Biblían lögð 

undir. Dæmin sem fundust voru síðan borin saman við þýðinguna frá 1981 en ætlunin 

með þeim samanburði var að kanna enn frekar breytingar á karlkyni í hlutleysishlutverki. 

Þá var leitað eftir breytingum frá orðasambandinu þeir sem í útgáfunni 1981, í 

orðasambandið þau sem í útgáfunni frá 2007. Við þessa leit fundust 36 dæmi um að 

Biblían 1981 hafi orðin þeir sem en Biblían 2007 þau sem, þar sem telja má líklegt að um 

kynhlutleysi sé að ræða. Eins og áður hefur verið bent á þarf að hafa það í huga að 

orðasambandið þeir sem getur verið tvírætt: annars vegar getur það vísað til tiltekins 
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karlahóps og hins vegar til kynhlutleysis. Þegar dæmi á borð við þessi eru skoðuð getur 

því verið misaugljóst hvort hið gríska karlkyn ft. átti við tiltekinn karlahóp, tiltekinn 

blandaðan hóp eða stóð í kynhlutleysi. Þó voru dæmi innan um þar sem kynhlutleysið var 

nokkuð augljóst.  

Skýr dæmi um þeir sem í kynhlutleysi má sjá í dæmi (26)a. og b. hér að neðan. 

 

(26)  a. Þeir sem hlustuðu á þáttinn í gær ... 

 b. Sælir eru þeir sem heyra Guðs orð ... 

 

Í dæmunum hér að ofan er talað almennt, og þeir sem getur átt við hvaða 

kynjasamsetningu sem er. Óvíst er hvers kyns þeir sem hlustuðu á þáttinn í gær eru, eða 

hvort einhver hlustaði á þáttinn yfir höfuð. Sama má segja um dæmi b. Þeir sem heyra 

Guðs orð geta bæði verið karlmenn og konur.  

 Í dæmi (27) og (28) hér að neðan má sjá setningar sem fundust við leit að 

orðasambandinu þau sem. Í þeim kemur fram að greinilegu karlkyni ft. í kynhlutleysi 

hefur verið breytt í hvorugkyn ft. í þýðingunni frá 2007. Í fyrra dæminu er átt við að þeir 

sem láti stjórnast af holdinu og andanum geti hvort heldur sem er verið karlar eða konur. 

Einnig er augljóst að þar sem talað er um holdsins menn í beinu framhaldi af fyrra 

dæminu er sennilegt að átt sé við bæði kynin. 

 

(27) Biblían frá 1981: „Því að þeir sem láta stjórnast af holdinu, hyggja á það sem  

holdsins er, en þeir, sem láta stjórnast af andanum, hyggja á það sem andans er.“ 

Róm 8.5 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugann við það 

sem hann krefst. En þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugann við það sem 

hann vill.“ Róm 8.5 

 

(28)  Biblían frá 1981: „Þeir, sem eru holdsins menn, geta ekki þóknast Guði.“ Róm 

8.8 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þau sem lúta eigin hag geta ekki þóknast Guði.“ Róm 

8.8 
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Í umræddu dæmasafni birtust einnig athyglisverðar setningar af öðrum toga. Má 

þar til að mynda nefna dæmi (29) og (30). Í fyrra dæminu er í eldri þýðingu kk.ft. réttlátir 

kynhlutlaust og sömuleiðis kk.et. hver og hann. Í nýrri þýðingu hefur verið skipt um kyn, 

þeir sem breytt í þau sem, horfið frá kynhlutleysi til þess að fullyrða að tiltekinn 

blandaður hópur hafi hlýtt Guði. Hið kynhlutlausa karlkyn hver og hann er hins vegar 

óbreytt. Í dæmi (30) hefur verið breytt úr karlkyns ft. hlutleysi í hvorugkyn ft. Í versunum 

á undan hefur hópurinn sem vísað er til verið kynntur sem mannfjöldi í báðum útgáfum 

(1981 og 2007). Í eldri útgáfunni er notað karlkyn ft. í hlutleysi um þá sem fylgdu honum 

en í nýrri útgáfu er fornafnið látið standa í hvorugkyni, þau sem, og þar með úrskurðað að 

hópurinn hafi verið blandaður. Hér má því segja að dæmið frá 1981 sýni tryggð eldri 

þýðenda við gríska frumtextann. 

 

(29) Biblían frá 1981: „Þá munu réttlátir skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem 

eyru hefur, hann heyri.“ Matt 13.43 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þá munu þau sem hlýtt hafa Guði skína sem sól í ríki 

föður þeirra. Hver sem eyru hefur hann heyri.“ Matt 13.43 

 

(30) Biblían frá 1981: „Þegar Jesús heyrði þetta, undraðist hann og mælti við þá, sem 

fylgdu honum: „Sannlega segi ég yður, þvílíka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í 

Ísrael.““ Matt 8.10 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þegar Jesús heyrði þetta undraðist hann og mælti við 

þau sem fylgdu honum: „Sannlega segi ég ykkur, þvílíka trú hef ég ekki fundið 

hjá neinum í Ísrael.““ Matt 8.10 

 

Við þessa leit fundust því dæmi af ýmsum toga þrátt fyrir að mestmegnis hafi þar 

verið um að ræða dæmi sem sneru að karlkyni í hlutleysishlutverki. Fleiri dæmi úr þessu 

safni má sjá í viðauka í 1.b. 
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3.3 Fornafn eða lýsingarorð vísar til nafnorðs 
 
Í öðrum flokki var leitað eftir dæmum sem höfðu fornöfn eða lýsingarorð sem vísuðu til 

nafnorðs um fólk í karlkyni fleirtölu. Dæmunum var annars vegar skipt niður eftir því 

hvort a) kyni nafnorðsins var fylgt í Biblíunni 2007 og hins vegar hvort b) kyni 

nafnorðsins var ekki fylgt í Biblíunni 2007. Athyglinni var sérstaklega beint að því hvort 

nýja þýðingin viki frá þeirri hefð að láta fornafn eða lýsingarorð fylgja kyni undanfarandi 

nafnorðs og miðaði heldur við kynferði fólksins. Alls fundust 54 dæmi sem höfðu fornöfn 

eða lýsingarorð sem vísuðu til nafnorðs. Af þeim voru 52 dæmi sem féllu í a)-lið, þ.e. 

kyni nafnorðs fylgt í Biblíunni 2007 en aðeins tvö sem féllu í b)-lið, kyni nafnorðs ekki 

fylgt í Biblíunni 2007. Eins og sjá má á þessum tölum hefur yfirgnæfandi meirihluti 

setninganna sem fundust innihaldið fornafn eða lýsingarorð þar sem kyni nafnorðsins 

hafði verið fylgt 2007. Gott dæmi af þeirri gerð má sjá hér að neðan í dæmi (31) en þar 

vísar kk.ft. þeir til undanfarandi nafnorðs menn og fylgir því kyni nafnorðsins. Þarna er 

um beina endurvísun til nafnorðsins að ræða. 

  

(31) NT 1981: „Ef nú allur söfnuðurinn kæmi saman og allir töluðu tungum, og inn 

kæmu fáfróðir menn eða vantrúaðir, mundu þeir þá ekki segja:“ 1Kor 14.23 

NT 2005: „Ef nú allur söfnuðurinn kæmi saman og allir töluðu tungum og inn 

kæmu menn utan safnaðar eða vantrúaðir, mundu þeir þá ekki segja:“ 1Kor 14.23 

NT 2007: „Ef nú allur söfnuðurinn kæmi saman og allir töluðu tungum og inn 

kæmu menn utan safnaðar eða vantrúaðir, mundu þeir þá ekki segja:“ 1Kor 14.23 

 

Áður en lengra er haldið er rétt að kynna málfræðihugtökin endurvísun og 

bendivísun en við þau hugtök verður talsvert stuðst í framhaldi þessa kafla. Þegar notkun 

fornafna og lýsingarorða er annars vegar kallast það endurvísun ef fornafn og lýsingarorð 

lagar sig að kyni (og tölu) undanfarandi nafnorðs. Það kallast bendivísun þegar miðað er 

við kynferði (og fjölda) einstaklinganna sem fjallað er um. Í dæmi (32) er hópurinn sem 

um ræðir blandaður hópur en þar mætti segja að kæmi til nokkurs konar samkeppni á 

milli endurvísunar og bendivísunar. 
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(32) Nemendurnir töldu að þetta væru ósanngjarnar kröfur. Skólastjórinn yrði að hlusta 

betur á röksemdir þeirra. 

 

a. Þeir gætu bara alls ekki komist yfir allt námsefnið á þessum tíma. 

b.  Þau gætu bara alls ekki komist yfir allt námsefnið á þessum tíma. 

 

Ef karlkynsmyndin þeir er notuð er vísað til nafnorðsins nemendurnir með endurvísun. 

En um leið og nemendurnir eru nefndir á nafn er líka hægt að vísa til hópsins með 

bendivísun og nota hvorugkyn ft. um blandaðan nemendahóp (Höskuldur Þráinsson 

2005:516–518). Ástæðan fyrir því að hugtökin endurvísun og bendivísun eru kynnt hér er 

sú að í umræddri flokkaskiptingu fundust setningar þar sem vísun hefur verið breytt milli 

útgáfna Biblíunnar. Í dæmi (33) má sjá hvernig breytt hefur verið úr bendivísun í 

útgáfunni frá 1981 yfir í endurvísun í kynnishefti 2005 og útgáfunni 2007. Setningarnar í 

(33) hér að neðan eru dæmi um það að orðalagi hafi verið breytt án þess að hvorugkyn ft. 

hafi verið sett í staðinn fyrir karlkyn ft. Þarna er sem sagt notuð önnur aðferð til að 

fjarlægja karlkyn ft.  

 

(33)  NT 1981: „Í lögmálinu er ritað: Með annarlegu tungutaki og annarlegum vörum 

mun ég tala til lýðs þessa, og eigi að heldur munu þeir heyra mig, segir Drottinn.“ 

1Kor 14.21 

NT 2005: „Í lögmálinu er ritað: Með annarlegu tungutaki og annarlegum vörum 

mun ég tala til þessa fólks og samt mun það ekki hlýða mér, segir Drottinn.“ 

1Kor 14.21 

NT 2007: „Í lögmálinu er ritað: Með annarlegu tungutaki og annarlegum vörum 

mun ég tala til þessa fólks og samt mun það ekki hlýða mér, segir Drottinn.“ 

1Kor 14.21 

 

Annars vegar hefur verið skipt um nafnorð, þ.e. hér er sett hvorugkyns nafnorð (fólk) í 

stað karlkyns nafnorðs (lýður), en hins vegar hefur verið breytt úr bendivísun í 

endurvísun en þá færist vísun fornafnsins frá hópnum, sem átt er við, yfir á nafnorðið sem 
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á undan fer. Í útgáfunni frá 2007 hefur kyni nafnorðsins sem sagt verið fylgt, bæði sökum 

þess að bendivísun varð að endurvísun og nafnorði var breytt. 

Svipaðar breytingar hafa verið gerðar í setningunum sem fram koma í dæmum 

(34) og (35) hér að neðan. Þar vekur hins vegar athygli að kyni nafnorðs er fylgt í 

útgáfunni frá 2007 en ekki í útgáfunni frá 1981. Sömu sögu er að segja af dæmi (35) en 

þar er kyni nafnorðs einnig fylgt í útgáfunni frá 2007 en ekki í útgáfunni frá 1981.  

 

(34) NT 1981: „Sannlega segi ég yður: Allt verður mannanna börnum fyrirgefið, allar 

syndir þeirra og lastmælin, hve mjög sem þeir kunna að lastmæla, ...“ Mrk 3.28 

NT 2005: „Sannlega segi ég yður: Allt verður mannanna börnum fyrirgefið, allar 

syndir þeirra og lastmælin, hve mjög sem þeir kunna að lastmæla, ...“ Mrk 3.28 

NT 2007: „Sannlega segi ég ykkur: Allt verður mannanna börnum fyrirgefið, 

allar syndir þeirra og lastmælin, hve mjög sem þau kunna að lastmæla, ...“ Mrk 

3.28 

 

Í dæmi (34) er kk. í ft. þeir látið vísa til hk.ft. börn í útgáfunni frá 1981. Þar er kyn 

fornafnsins ekki miðað við kyn nafnorðsins sem á undan fer eða kynjasamsetningu hóps 

– hvort tveggja myndi kalla á hk.ft. þau. Það að kk.ft. þeir er notað um mannanna börn 

bendir til þess að hér sé fylgt kynjanotkun gríska textans. Í útgáfunni frá 2007 hefur þessu 

hins vegar verið breytt en þar er hk.ft. þau látið fylgja kyni nafnorðsins sem á undan fer; 

þar er stuðst við endurvísun. Þessi aðferð er auðvitað í góðu samræmi við íslenska 

málvenju. 

 

(35) NT 1981: „Og fólk tók að streyma fram og aftur um allt það hérað og bera 

sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað, sem þeir heyrðu, að hann væri.“ Mrk 

6.55 

NT 2005: „Og fólk tók að streyma fram og aftur um allt það hérað og bera 

sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem þeir heyrðu að hann væri.“ Mrk 6.55 

NT 2007: „Og fólk tók að streyma fram og aftur um allt það hérað og bera 

sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem það heyrði að hann væri.“ Mrk 6.55 
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Í dæmi (35) fylgir kk. í ft. þeir ekki kyni undanfarandi nafnorðs. Því hefur hins vegar 

verið breytt í nýrri þýðingu og þar af leiðandi hefur bendivísun þar einnig verið gerð að 

endurvísun. Þau þrjú dæmi sem hér hefur verið fjallað um sýna þó sennilega einna best að 

þýðendur Biblíunnar 1981 hafa haldið tryggð við gríska frumtextann en eins og áður 

hefur verið bent á var kk.ft. fornafna notað þar bæði um karlahóp, blandaðan hóp og í 

kynhlutleysi. Eitt dæmi fannst þó þar sem útgáfan frá 1981 og útgáfan frá 2007 hafa 

báðar kk.ft. en fara þó hvor sína leið. Til glöggvunar má sjá þær setningar í dæmi (36) hér 

að neðan. 

   

(36) NT 1981: „Þessu valda hræsnisfullir lygarar, sem eru brennimerktir á samvisku 

sinni. Það eru þeir, sem meina hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri 

fæðu, er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakkargjörð af 

trúuðum mönnum, er þekkja sannleikann.“ 1Tím 4.2–3 

NT 2005: „Þessu valda hræsnisfullir lygarar sem eru brennimerktir á samvisku 

sinni. Þeir banna hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu er Guð 

hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakklæti af trúuðum mönnum er 

þekkja sannleikann.“ 1Tím 4.2–3 

NT 2007: „Þessu valda hræsnisfullir lygarar sem eru brennimerktir á samvisku 

sinni. Þeir banna hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu er Guð 

hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakklæti af trúuðum mönnum er 

þekkja sannleikann.“ 1Tím 4.2–3 

 

Hvorki sú þýðing sem er gefin út 1981 né sú frá 2007 fylgir bókstaflega málfræðilegu 

samhengi í gríska textanum því að „þeir sem meina (hjúskap)“ (1981) og „þeir banna 

(hjúskap)“ (2007) er þar lýsingarháttur nútíðar (sem svarar til ísl. „hindrandi/meinandi 

(að giftast)“ (The Greek New Testament 1983:1Tím 4.2–3)). Í þýðingunni 1981 er 

kynhlutlaust karlkyn, en í nýju þýðingunni endurvísun til karlkyns nafnorðs. 

Eins og lýst var hér að framan voru dæmin sem féllu í b)-lið kyni nafnorðs ekki 

fylgt í Biblíunni 2007 aðeins tvö talsins. Hins vegar hafa nú þegar verið sýnd dæmi um að 

kyni nafnorðs hafi ekki verið fylgt í þýðingunni frá 1981, en því hafi verið fylgt í nýrri 

þýðingu 2007. Í þeim setningum sem sýndar eru í dæmi (37) má greina enn eina leið 
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aðstandenda nýrrar þýðingar til að fjarlægja karlkyn ft. án þess að setja hvorugkyn ft. í 

staðinn.  

 

(37) NT 1981: „Pílatus kallaði nú saman æðstu prestana, höfðingjana og fólkið og 

mælti við þá:“ Lúk 23.13–14 

NT 2005: „Pílatus kallaði nú saman æðstu prestana, höfðingjana og fólkið og 

mælti við þá:“ Lúk 23.13–14 

NT 2007: „Pílatus kallaði nú saman æðstu prestana, höfðingjana og fólkið og 

mælti:“ Lúk 23.13–14 

 

Í útgáfunni frá 1981 og kynnishefti frá 2005 er kk.ft. þá látið vísa til þeirra sem Pílatus 

kallaði saman með bendivísun. Í útgáfunni frá 2007 hefur hins vegar verið brugðið á það 

ráð að fella niður orðin „við þá“ í lok setningar þrátt fyrir að í gríska textanum séu 

sannarlega orð sem svara beint til ísl. „við þá“ með fornafni í kk.ft. (The Greek New 

testament 1983:Lúk 23.13–14). Hér er því sýnd enn ein leiðin til að fjarlægja karlkyn í ft. 

 Þegar grein 3.3 er dregin saman kemur í ljós að tilhneiging virtist vera hjá nýjum 

þýðendum til að láta fornafn eða lýsingarorð fylgja kyni nafnorðsins á undan. Sú 

tilhneiging hafði aukist frá eldri þýðingunni 1981 en þar var kyni nafnorðs alls ekki alltaf 

fylgt eftir. Eins og áður hefur verið minnst á sýnir það einna helst að meiri tryggð hefur 

verið haldið við gríska frumtextann í eldri þýðingunni heldur en í þeirri nýrri. Einnig var 

sýnt fram á að aðstandendur nýrrar þýðingar höfðu stundum breytt setningum með kk.ft. 

fornafna á annan hátt en með því að setja hk.ft. í staðinn; m.ö.o. voru fleiri leiðir notaðar 

til að fjarlægja kk.ft. Þar vöktu mesta athygli breytingar frá eldri þýðingu 1981. Víða 

hafði setningunum verið breytt á þann hátt að fornafnið vísaði ekki lengur til hópsins sem 

átt var við, heldur aftur til undanfarandi nafnorðs. Bendivísun hafði orðið að endurvísun. 

Aðlögun að máli beggja kynja hefur þar af leiðandi ekki orðið til þess að endurvísun til 

nafnorðs í karlkyni ft. hafi verið látin víkja. Dæmi (36) var til að mynda ekki breytt á 

þessa leið: hræsnisfullir lygarar ... þau banna ... heldur var karlkyn ft. þar látið halda sér. 
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3.4 Fornafn vísar til sérstæðs lýsingarorðs sem stendur í karlkyni ft. 
 
Eins og fram kom í grein 3.1 voru í 3. flokki dæmi um fornafn sem vísaði til sérstæðs 

lýsingarorðs í karlkyni ft. Átt er við lýsingarorð sem standa án nafnorðs en gegna í raun 

hlutverki þeirra, t.d. aldraðir, sjúkir o.þ.h. Annars vegar var leitað eftir setningum þar 

sem a) kyni lýsingarorðsins í karlkyni ft. hafði verið fylgt, og hins vegar eftir setningum 

þar sem b) kyninu hafði ekki verið fylgt. Alls fundust 6 dæmi sem sett voru í 3. flokk en 

þau féllu öll undir a)-lið þar sem kyni lýsingarorðs í karlkyni ft. hafði verið fylgt. Í 

þessum flokki kom sem sagt fram svipuð niðurstaða og úr 2. flokki hvað snerti fylgni 

milli kyns fornafns og kyns nafnorðs eða lýsingarorðs. Í dæmi (38) er sýnt hvernig stuðst 

er við þessa aðferð í báðum þýðingarútgáfunum og kynnisheftinu.  

 

(38)  NT 1981: „Og hvar sem hann kom í þorp, borgir eða bæi, lögðu menn sjúka á 

torgin og báðu hann, að þeir fengju rétt að snerta fald klæða hans, og allir þeir, 

sem snertu hann, urðu heilir.“ Mrk 6.56 

NT 2005: „Og hvar sem Jesús kom í þorp, borgir eða á bæi lögðu menn sjúka á 

torgin og báðu hann að þeir fengju rétt að snerta fald klæða hans og allir þeir 

sem snertu hann urðu heilir.“ Mrk 6.56 

NT 2007: „Og hvar sem Jesús kom í þorp, borgir eða bæi lögðu menn sjúka á 

torgin og báðu hann að þeir fengju rétt að snerta fald klæða hans og allir þeir 

sem snertu hann urðu heilir.“ Mrk 6.56 

 

Í dæmi (38) hér að ofan er kk. í ft. þeir látið vísa til karlkyns lýsingarorðsins sjúkir með 

endurvísun. Þessu er haldið í nýrri útgáfu og engu breytt. Fleiri dæmi af þessari gerð má 

sjá í viðauka 3.a.  

 

(39) NT 1981: „Jesús heyrði þetta og svaraði þeim: „Ekki þurfa heilbrigðir læknis 

við, heldur þeir, sem sjúkir eru. Ég er ekki kominn til að kalla réttláta heldur 

syndara.““ Mrk 2.17 
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NT 2005: „Jesús heyrði þetta og svaraði þeim: „Ekki þurfa heilbrigðir læknis við 

heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki kominn til að kalla vammlausa heldur 

syndara.““ Mrk 2.17 

NT 2007: „Jesús heyrði þetta og svaraði þeim: „Ekki þurfa heilbrigðir læknis við 

heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki kominn til að kalla réttláta heldur 

syndara.““ Mrk 2.17 

 
Dæmi (39) sýnir tvö dæmi um sérstætt lýsingarorð af því tagi sem hér um ræðir, nf.ft. 

heilbrigðir og þf.ft. réttláta/vammlausa. Það sem er markvert við dæmið hér að ofan er 

það að karlkyn ft. heilbrigðir og karlkyn ft. réttláta/vammlausa hefur ekki verið breytt í 

hvorugkyn ft. í þýðingunni frá 2007. 

Niðurstöður úr grein 3.4 eru þær að fá dæmi fundust af þeirri gerð og lítið hafði 

verið um breytingar á kynjanotkun þar sem fornafn vísaði til sérstæðs lýsingarorðs í 

karlkyni ft. Öll dæmin sem fundust féllu því undir a)-lið þar sem kyni lýsingarorðsins var 

fylgt. Þar er því svipaða sögu að segja og í grein 3.3 þar sem aðlögun að máli beggja 

kynja virðist ekki hafa orðið til þess að endurvísun til nafnorðs í karlkyni ft. hafi verið 

látin víkja, en þess konar breytingar hafa verið gerðar hjá Kvennakirkjukonum í 

Vinkonum og vinum Jesú. Fremur virðast aðstandendur nýrrar þýðingar hafa kosið að fara 

aðrar leiðir við breytingarnar á karlkyni ft. í hvorugkyn ft. eins og þær að skipta um 

nafnorð eða fella karlkyn í ft. niður eins og glögglega má sjá í grein 3.3, dæmi (37). 

 

3.5 Hópur ávarpaður í 1. og 2. persónu 
 
Eins og fram kom í grein 3.1 voru 4. og 5. flokkur af örlítið öðrum toga en hinir 

flokkarnir sem allir snerust á einhvern hátt um fornafnanotkun. Í 4. og 5. flokki var 

sérstaklega leitað eftir setningum sem innihéldu ávarp til hóps í 2. og 1. persónu. Í 4. 

flokk flokkuðust alls 20 dæmi en þau röðuðust mjög misjafnlega niður í undirflokka. Eins 

og áður kom fram var flokknum skipt niður í 4 undirliði, a), b), c) og d), en til glöggvunar 

er rétt að rifja þá örlítið upp. Flokkurinn skiptist niður í a) boðháttarsetningu þar sem 

karlkyn ft. var varðveitt, b) boðháttarsetningu þar sem karlkyn ft. var ekki varðveitt, c) 

ekki boðhátt þar sem karlkyn ft. var varðveitt og d) ekki boðhátt þar sem karlkyn ft. var 
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ekki varðveitt. Venja er að miðað sé við kynjasamsetningu hóps þegar hann er ávarpaður í 

boðhætti: Verið glaðir/ glaðar/ glöð – eftir atvikum. Sökum þess hljóta aðstandendur 

Biblíunnar 2007 að hafa metið það hverju sinni hvers konar hópur var ávarpaður en 

dæmin um karlkyn ft. sem breytist í hvorugkyn ft. í þessum flokki sýna að 

þýðingarnefndin hafi túlkað textann þannig að hópurinn hafi verið blandaður. Sama gildir 

einnig um ávörp sem ekki eru í boðhætti: Þið eruð glaðir/ glaðar/ glöð – eftir atvikum. Ef 

breytt er úr karlkyni ft. í hvorugkyn ft. hefur hópurinn verið talinn blandaður. 

Í 4. flokki fannst talsvert af dæmum þar sem karlkyn ft. hafði ekki verið varðveitt 

en 6 dæmi fundust af þeirri gerð í boðháttarsetningum og 12 dæmi þar sem ekki var um 

boðhátt að ræða. Í dæmum (40) – (43) hér að neðan má sjá setningar af þessum tveimur 

gerðum.  

 

(40) NT 1981: „ ... verið staðfastir, óbifanlegir, síauðugir í verki Drottins. Þér vitið 

að erfiði yðar er ekki árangurslaust í Drottni.“ 1Kor 15.58 

NT 2005: „ ... verið staðföst, óbifanleg, síauðug við að þjóna Drottni. Þér vitið 

að Drottinn lætur erfiði yðar ekki verða til ónýtis.“ 1Kor 15.58 

NT 2007: „ ... verið staðföst, óbifanleg, síauðug í verki Drottins. Þið vitið að 

Drottinn lætur erfiði ykkar ekki verða til ónýtis.“ 1Kor 15.58 

 

Dæmi (40) féll undir b)-lið en þar er um að ræða boðháttarsetningu þar sem karlkyn ft. er 

ekki varðveitt. Í þessu tilfelli hefur lýsingarorðunum verið breytt úr karlkyns ft. yfir í 

hvorugkyn ft. Þýðendur túlka aðstæður þannig að blandaður hópur hafi verið ávarpaður. 

 

(41) NT 1981: „Aftur kallaði hann til sín mannfjöldann og sagði: „Heyrið mig allir, 

og skiljið.““ Mrk 7.14 

NT 2005: „Aftur kallaði Jesús til sín mannfjöldann og sagði: „Heyrið mig öll og 

skiljið.““ Mrk 7.14 

NT 2007: „Aftur kallaði Jesús til sín mannfjöldann og sagði: „Heyrið mig öll og 

skiljið.““ Mrk 7.14 
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Í dæmi (41) getur að líta aðra boðháttarsetningu þar sem karlkyn fleirtölu hefur ekki verið 

varðveitt. Hér er nafnorðið mannfjöldi látið halda sér en karlkyns ft. fornafninu allir er 

breytt í hvorugkyn ft. öll í nýrri þýðingu.  

 

(42)  NT 1981: „Í honum eruð þér auðgaðir orðnir í öllu, í hvers konar ræðu og hvers 

konar þekkingu.“ 1Kor 1.5 

NT 2005: „Kristur hefur auðgað yður á allan hátt svo að þér búið yfir allri 

mælsku og allri þekkingu.“ 1Kor 1.5 

NT 2007: „Hann hefur auðgað ykkur á allan hátt svo að þið búið yfir allri 

mælsku og allri þekkingu.“ 1Kor 1.5 

 

Í dæmi (42) má sjá setningu sem ekki stendur í boðhætti en á það sameiginlegt með dæmi 

(40) og (41) að karlkyn ft. hefur ekki verið varðveitt. Hér hefur þó verið farin önnur leið 

en í dæmunum að framan en hér er ekki breytt í hvorugkyn ft. heldur brugðið á það ráð 

að breyta orðalagi setningarinnar.  

 

(43)  NT 1981: „En ég áminni yður, bræður, í nafni Drottins vors Jesú Krists, að þér 

séuð allir samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðal yðar, ...“ 1Kor 1.10 

NT 2005: „En ég hvet yður systkin, í nafni Drottins vors Jesú Krists, að vera öll 

samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðal yðar.“ 1Kor 1.10 

NT 2007: „En ég hvet ykkur, systkin, í nafni Drottins vors Jesú Krists, að vera öll 

samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðal ykkar.“ 1Kor 1.10 

 

Í dæmi (43) má sjá breytingu sem mikið hefur farið fyrir í umræðu um nýja þýðingu 

Biblíunnar 2007 en þar er karlkyns fleirtölunni bræður breytt í hvorugkyn fleirtölu 

systkin. Það vill svo til að í grísku er fleirtala af orðinu ‛bróðir’ tvíræð þannig að hún 

getur ýmist merkt ‛bræður’ eða ‛systkin’ (Ágústa Þorbergsdóttir 2002:105). Hér er orðinu 

bræður væntanlega breytt í systkin sökum þess að þýðendur útgáfunnar frá 2007 hafa 

talið það ljóst að hér hafi verið átt við blandaðan hóp. Hér er því fornafn í hvorugkyni ft. 

látið fylgja fast á hæla hvorugkyns nafnorðsins. Í íslensku er hins vegar ekki alger regla 
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að fylgja kyni nafnorðs sem er ávarpsorð, sbr. dæmið „Ágætu hlustendur, komið þið öll 

blessuð og sæl ... “. 

 Dæmi þar sem karlkyn ft. hafði verið varðveitt var aðeins eitt þar sem ávarpið 

stóð í boðhætti og eitt þar sem ekki var um boðhátt að ræða. Setningar af hvorri gerð eru 

sýndar hér að neðan í dæmum (44) og (45). 

 

(44) NT 1981: „Verið þrautseigir og þér munuð ávinna sálir yðar.“ Lúk 21.19 

NT 2005: „Verið þrautseig og þér munuð frelsast.“ Lúk 21.19  

NT 2007: „Verið þrautseigir, með því munuð þér ávinna lífið.“ Lúk 21.19 

 

Það sem er athyglisvert við dæmi (44) er að þar hefur karlkyni ft. þrautsegir verið breytt í 

hvorugkyn ft. þrautseig í kynnishefti frá 2005, en sú breyting hefur verið látin ganga til 

baka í útgáfunni frá 2007. Þar er karlkyn ft. þrautsegir látið standa. 

 

(45) NT 1981: „Þá hóf hann upp augu sín, leit á lærisveina sína og sagði: „Sælir eruð 

þér, fátækir, því að yðar er Guðs ríki.““ Lúk 6.20 

NT 2005: „Þá leit Jesús á lærisveina sína og þau sem fylgdu honum og sagði: 

„Sæl eruð þér, sem fátæk eruð, því að yðar er Guðs ríki.““ Lúk 6.20 

NT 2007: „Þá hóf Jesús upp augun, leit á lærisveina sína og sagði: „Sælir eruð 

þér, fátækir, því að yðar er Guðs ríki.““ Lúk 6.20 

 

Dæmi (45) er athyglisvert að því leyti að gerð hefur verið tilraun til að breyta karlkyni ft. 

í hvorugkyn ft. í kynnishefti frá 2005, en sú breyting hefur verið dregin til baka í 

endanlegri útgáfu 2007. Þar hefur karlkyn ft. verið látið halda sér og því er þetta dæmi 

flokkað með setningum sem ekki stóðu í boðhætti en höfðu varðveitt karlkyn ft. 

 Eins og sýnt hefur verið fram á hér að framan virðast talsverðar breytingar hafa 

verið gerðar á karlkyni ft. og því breytt í hvorugkyn ft. þar sem hópur var ávarpaður í 2. 

persónu. Slík dæmi fundust bæði í setningum með boðhætti og setningum sem ekki 

innihéldu boðhátt. 

Eins og fram kom í grein 3.1 var 5. flokkur hannaður fyrir dæmi þar sem hópur 

var ávarpaður í 1. persónu. Undirflokkar hans voru a) dæmi sem voru sambærileg við 
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boðhátt með karlkyn ft. varðveitt, b) dæmi sem voru sambærileg við boðhátt og karlkyn ft. 

var ekki varðveitt í, c) dæmi sem voru ekki í boðhætti með karlkyn ft. varðveitt og d) 

dæmi sem voru ekki í boðhætti og karlkyn ft. var ekki varðveitt í. Í 5. flokk flokkuðust 

hins vegar aðeins 3 dæmi en af þeim féll eitt í c)-lið, setning sem ekki stóð í boðhætti og 

varðveitti karlkyn en þá setninguna má sjá í dæmi (46) hér að neðan. Orðin Vér erum 

heimskir, Vér erum veikir og vér óvitrir eru dæmi um að talað sé í fyrstu persónu fleirtölu 

og að því leytinu til á dæmið heima í 5. flokki. 

 

(46) NT 1981: „Vér erum heimskir sökum Krists, en þér vitrir fyrir samfélag yðar við 

Krist! Vér erum veikir, en þér sterkir, þér eruð í hávegum hafðir, en vér 

óvitrir.“ 1Kor 4.10 
NT 2005: „Vér erum heimskir sökum Krists en þér vitur vegna samfélags yðar 

við Krist! Vér erum veikir en þér eruð sterk, þér eruð í hávegum höfð en vér 

óvitrir.“ 1Kor 4.10 

NT 2007: „Við erum heimskir sökum Krists en þið vitur vegna samfélags ykkar 

við Krist! Við erum veikir en þið sterk, þið eruð í hávegum höfð en við óvitrir.“ 

1Kor 4.10 

 

Í þessu versi eru einnig dæmi um að talað sé í 2. persónu fleirtölu og að því leyti fellur 

það í flokk 4.d). Hér hefur verið gerð breyting á lýsingarorðsmyndunum kk. ft. vitrir og 

sterkir og lýsingarhætti þátíðar hafðir en þeim hefur öllum verið breytt í hvorugkyn ft. í 

útgáfunni frá 2007. Hér vísar Páll postuli til postulanna þegar hann segir vér/við en versið 

sem á undan fer er svo hljóðandi: „Mér virðist Guð hafa sett okkur postulana síst allra því 

að við erum orðnir heiminum að augnagamni, bæði englum og mönnum.“ (Biblían 2007: 

1Kor 4.9) Hér er því eðlilegt að lýsingarorðsmyndunum heimskir, veikir og óvitrir sé 

haldið í karlkyni. Hins vegar hefur verið litið svo á að Páll ávarpi hér blandaðan hóp og 

myndunum vitrir, sterkir og hafðir breytt í samræmi við það. 

 Hin tvö dæmin sem lentu í 5. flokki féllu í d)-lið, dæmi sem ekki voru í boðhætti 

og karlkyn ft. hafði ekki verið varðveitt í. Þau dæmi má sjá í viðauka 5.d. 
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3.6 Karlkyn í eintölu 
 
Eins og áður hefur komið fram barst þýðingarnefnd Nýja testamentisins verklýsing þar 

sem kveðið var á um að stefnt skyldi að notkun hvorugkyns fleirtölu í stað karlkyns 

fleirtölu á þeim stöðum sem fjallað væri um bæði kynin (Guðrún Kvaran 2007:7). 

Nefndin fékk því engin fyrirmæli þess efnis að hrófla þyrfti við karlkyni eintölu. 

Athyglisvert er hins vegar að við þessa rannsókn fundust nokkrar setningar þar sem 

karlkyni í eintölu hafði verið breytt á einhvern hátt. Bæði fundust þó dæmi þar sem 

karlkyni et. hafði verið breytt í hvorugkyn et. og þar sem karlkyn et. hafði verið varðveitt. 

Athygli vakti að eitt dæmi fannst þar sem fornafninu hann í kk. et. hafði verið bætt við 

setninguna í nýrri þýðingu frá 2007.  

Í dæmi (47) má sjá setningu þar sem karlkyni et. hefur verið breytt í hvorugkyn et. 

 

(47) NT 1981: „Þér eruð líkami Krists og limir hans hver um sig.“ 1Kor 12.27 

NT 2005: „Þér eruð líkami Krists og limir hans hvert um sig.“ 1Kor 12.27 

NT 2007: „Þið eruð líkami Krists og limir hans hvert um sig.“ 1Kor 12.27 

 

Í dæmi (47) hefur karlkyn et. hver um sig verið breytt í hvorugkyn et. hvert um sig. Þarna 

er blandaður hópur greinilega talinn ávarpaður, en þannig vill til að fornafnið er í eintölu. 

Ef fylgt er þeirri stefnu að breyta karlkyni ft. í hvorugkyn ft., t.d. þér vitrir í þið vitur í 

dæmi (46), þegar átt er við blandaðan hóp, er breyting hver um sig í hvert um sig eðlileg 

til samræmis. Þótt aðstandendur nýju þýðingarinnar hafi ekki fengið tilmæli um að breyta 

eintölumyndum er ekki hægt að segja að hún gangi alvarlega á svig við fyrirmælin með 

þessari breytingu. 

 

(48) NT 1981: „Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðinu og drekki af 

bikarnum.“ 1Kor 11.18 

NT 2005: „Hver maður prófi sjálfan sig áður en hann etur af brauði og drekkur 

af bikarnum.“ 1Kor 11.18 

NT 2007: „Hver maður prófi sjálfan sig áður en hann etur af brauðinu og 

drekkur af bikarnum.“ 1Kor 11.18 
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Í dæmi (48) vísar karlkyn et. hann til nafnorðsins maður með endurvísun. Þessi breyting 

sýnir að þýðendur veigra sér ekki við að bæta karlkynsmynd fornafns inn í textann þótt 

túlka megi þá breytingu þannig að hún færi textann fjær máli beggja kynja. 

Þegar dæmi um karlkyn eintölu eru skoðuð kemur í ljós að hróflað hefur verið við 

sumum af þeim í hinni nýju biblíuþýðingu, þrátt fyrir að í verklýsingunni hafi aðeins 

verið farið fram á breytingar á karlkyni í ft. í hvorugkyn ft. þar sem fjallað væri um bæði 

kynin. 
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4. Niðurstöður  
 
Við upphaf  þýðingarstarfs Biblíunnar 2007 sendi stjórn Hins íslenska biblíufélags 

þýðingarnefnd Biblíunnar erindisbréf þar sem fram koma hugmyndir kirkjunnar um 

íslenskar biblíuþýðingar. Þar voru nefndinni gefin fyrirmæli um það hvernig haga ætti 

þýðingu textans en þar var meðal annars tekið fram að ný íslensk biblíuþýðing myndi 

móta íslenskt málfar um komandi tíma og því væri brýnt að vandað yrði til íslensks 

búnings hennar, ekki síður en að nákvæmlega yrði þýtt úr frummálunum og tekið tillit til 

stíls frumtextans. Einnig barst þýðingarnefnd Biblíunnar verklýsing frá jafnréttisnefnd 

kirkjunnar þar sem kveðið var á um að stefnt skyldi að notkun hvorugkyns fleirtölu í stað 

karlkyns fleirtölu á þeim stöðum sem fjallað væri um bæði kynin.  

Í þessari rannsókn hefur fyrst og fremst verið leitast við að varpa ljósi á það 

hvernig þýðingarnefndin tókst á við þau fyrirmæli verklýsingarinnar að breyta karlkyni ft. 

í hvorugkyn ft. Gengu aðstandendur nýrrar þýðingar jafnvel lengra og breyttu karlkyni ft. 

í hvorugkyn ft. þar sem engin ástæða var til miðað við hefðbundna kynjanotkun í íslensku 

og náði nefndin að halda fullkominni tryggð við frumtextann? 

Eins og greint hefur verið frá í þessari ritsmíð er ljóst að þýðingarnefndin studdist 

við verklýsinguna þar sem karlkyni ft. hafði víða verið breytt í hvorugkyn ft. Í gríska 

frumtextanum voru karlkynsmyndir fornafna í ft. notaðar bæði um karlahópa, blandaða 

hópa og í kynhlutleysi. Því hefur nefndin þurft að meta hvenær átt væri við blandaðan 

hóp og miða breytingar karlkyns ft. í hvorugkyn ft. við það. 

Við rannsóknina fundust dæmi þar sem karlkyni ft. í hlutleysishlutverki hefur 

verið breytt í hvorugkyn ft., sbr. dæmi (16)b. sem fjallað var um í grein 3.1. 

 

(16)b. NT 1981: „ ... þeir sem í borginni eru, flytjist burt, og þeir sem eru á ekrum úti, 

fari ekki inn í hana.“ Lúk 21.21 

 NT 2007: „ ... þau sem í borginni eru flytjist burt og þau sem eru á ekrum úti fari 

ekki inn í hana.“ Lúk 21.21 

 

Má því segja að nefndin hafi gengið lengra í breytingum en ástæða var til, þar sem talið 

hefur verið eðlilegt mál á öllum tímum íslenskrar málsögu að nota karlkynsmyndir ft. í 



 44

kynhlutlausri merkingu þegar talað er almennt, sbr. dæmi (3)b. sem fjallað var um í grein 

2.1 en í því dæmi geta þeir sem búnir eru með verkefnið bæði verið karlmenn og konur. 

Þegar hópur fólks af báðum kynjum heyrir slíkt ávarp gerir hann ráð fyrir því að þetta séu 

almennar yfirlýsingar yfir allan hópinn, en ekki að verið sé að ávarpa tiltekinn hóp af 

körlum. 

 

(3)b.  Þeir sem eru búnir með verkefnið mega skila því. 

 

 Einnig var sýnt fram á að aðstandendur nýrrar þýðingar studdust við fleiri aðferðir 

þegar karlkyni ft. var breytt en þá að breyta í hvorugkyn ft., t.d. í setningum á borð við 

dæmi (14) í grein 3.1. 

 

(14) NT 1981: „ ... En allt fólkið var á landi við vatnið. Hann kenndi þeim margt í 

dæmisögum og sagði við þá:“ Mrk 4.1–2. 

NT 2007: „ ... En allt fólkið var á landi við vatnið. Hann kenndi því margt í 

dæmisögum og sagði við það:“ Mrk 4.1–2. 

 

Í slíkum tilvikum notar nýja þýðingin endurvísun, þannig að fornafnið (hk.et. það) lagar 

sig málfræðilega að undanfarandi nafnorði (hk.et. fólkið). Þessi breyting er í góðu 

samræmi við íslenska málvenju. Mynd karlkyns ft. þá í þessu dæmi er væntanlega áhrif 

frá kynjanotkun grísku. Eldri þýðingin heldur því tryggð við frumtextann. Það að nota 

karlkyn ft. um eitthvert ótilgreint fólk er reyndar algengt í íslensku, t.d. þegar sagt er 

eitthvað um þá í ráðuneytinu og átt er við þá sem þar vinna, en ekki einhvern tiltekinn 

karlahóp. 

Eins og fram kom í áðurnefndri verklýsingu var einungis kveðið á um að karlkyni 

ft. yrði breytt í hvorugkyn ft. þar sem fjallað væri um bæði kynin. Ekkert var þar minnst á 

karlkyn í et. Þrátt fyrir þetta fundust dæmi við gerð rannsóknarinnar þar sem karlkyni et. 

hafði verið breytt í hvorugkyn et. 

Það má öllum vera ljóst að þýðing Biblíunnar er vandasamt verkefni þar sem 

nauðsynlegt er að sem nákvæmustum texta sé skilað á sem bestu máli. Þegar gott mál er 

skilgreint þarf vissulega að hafa tíðarandann í huga hverju sinni og ekki ólíklegt að upp 
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komi kröfur í slíkri vinnu, sem erfiðar eru viðureignar. Við þá þýðingarvinnu sem nú er 

nýlokið hefur sú krafa að taka tillit til máls beggja kynja með því að breyta karlkyni ft. í 

hvorugkyn ft. án efa reynst þýðendum mjög erfið úrlausnar. 
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Viðauki 
 
Hér birtast öll þau dæmi sem fundust við samanburð á þýðingu Biblíunnar frá 1981, kynnishefti Nýja 

testamentis frá 2005 (Biblíurit 10) og þýðingu Biblíunnar frá 2007. Dæmunum er raðað eftir þeirri 

málfræðilegu flokkaskiptingu sem miðað var við í rannsókninni. Hér verður stuðst við skammstöfunina NT 

1981, NT 2005 og NT 2007. Í 7. kafla birtast einnig dæmi sem tekin eru af vefrænni útgáfu Biblíunnar 

2007 til samanburðar við dæmi úr Biblíunni frá 1981. 

 

1. Fornafn eða lýsingarorð án nafnorðs 
 
Markúsarguðspjall 
 
a. Kk.ft. varðveitt í hlutleysishlutverki 
 

1. NT 1981: „Hann læknaði marga, er þjáðust af ýmsum sjúkdómum, og rak út marga illa anda, ...“ 

Mrk 1.34 

NT 2005: „Jesús læknaði marga er þjáðust af ýmsum sjúkdómum og rak út marga illa anda ...“ 

Mrk 1.34 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 
2. NT 1981: „„Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir, sem sjúkir eru.““ Mrk 2.17  

NT 2005: „„Ekki þurfa heilbrigðir læknis við heldur þeir sem sjúkir eru.““ Mrk 2.17 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

3. NT 1981: „Hann fór og tók að kunngjöra í Dekapólis, hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört, og 

undruðust það allir.“ Mrk 5.20 

NT 2005: „Hann fór og tók að kunngera í Dekapólis hve mikið Jesús hafði gert fyrir hann og 

undruðust það allir.“ Mrk 5.20 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

4. NT 1981: „Þegar hvíldardagur var kominn, tók hann að kenna í samkundunni, og þeir mörgu, 

sem á hann hlýddu, undruðust stórum. Þeir sögðu:“ Mrk 6.2 

NT 2005: „Þegar hvíldardagur var kominn tók hann að kenna í samkundunni. Fjöldinn sem á 

hlýddi undraðist stórum. Menn sögðu:“ Mrk. 6.2 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 
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5. NT 1981: „Og hvar sem hann kom í þorp, borgir eða á bæi, lögðu menn sjúka á torgin og báðu 

hann, að þeir fengju rétt að snerta fald klæða hans, og allir þeir, sem snertu hann, urðu heilir.“ 

Mrk 6.56 

NT 2005: „Og hvar sem Jesús kom í þorp, borgir eða á bæi lögðu menn sjúka á torgin og báðu 

hann að þeir fengju rétt að snerta fald klæða hans og allir þeir sem snertu hann urðu heilir.“ Mrk 

6.56  

NT 2007: „Og hvar sem Jesús kom í þorp, borgir eða bæi lögðu menn sjúka á torgin og báðu hann 

að þeir fengju rétt að snerta fald klæða hans og allir þeir sem snertu hann urðu heilir.“ Mrk 6.56  

 

6. NT 1981: „En Jesús kallaði þá til sín og mælti: „Þér vitið, að þeir, sem teljast ráða fyrir þjóðum, 

drottna yfir þeim, og höfðingjar þeirra láta menn kenna á valdi sínu.““ Mrk 10.42 

NT 2005: „En Jesús kallaði þá til sín og mælti: „Þér vitið að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum, 

drottna yfir þeim og höfðingjar þeirra láta menn kenna á valdi sínu.““ Mrk 10.42 

NT 2007: „En Jesús kallaði þá til sín og mælti: „Þið vitið að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum 

drottna yfir þeim og höfðingjar þeirra láta menn kenna á valdi sínu.““ Mrk 10.42 

 

b. Kk.ft. í hlutleysishlutverki fær ekki að halda sér 
 

1. NT 1981: „Lát þá fara, að þeir geti náð til býla og þorpa hér í kring og keypt sér eitthvað til 

matar.“ Mrk 6.36 

NT 2005: „Lát fólkið fara svo að það geti náð til býla og þorpa hér í kring og keypt sér eitthvað til 

matar.“ Mrk 6.36 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

2. NT 1981: „Síðan lét hann þá fara.“ Mrk 8.9 

NT 2005: „Síðan lét hann fólkið fara.“ Mrk 8.9 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

3. NT 1981: „En um leið og fólkið sá hann, sló þegar felmtri á alla, og þeir hlupu til og heilsuðu 

honum.“ Mrk 9.15 

NT 2005: „En um leið og fólkið sá hann sló þegar felmtri á menn og þeir hlupu til og heilsuðu 

Jesú.“ Mrk 9.15 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

4. NT 1981: „ -þá flýi þeir, sem í Júdeu eru, til fjalla.“ Mrk 13.14 

NT 2005: Óbreytt frá 1981. 

NT 2007: „ -þá flýi þau, sem í Júdeu eru, til fjalla.“ Mrk 13.14 
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5. NT 1981: „Því að fram munu koma falskristar og falsspámenn, og þeir munu gjöra tákn og undur 

til að leiða afvega hina útvöldu ef orðið gæti.“ Mrk 13.22 

NT 2005: „Því að fram munu koma falskristar og falsspámenn og þeir munu gera tákn svo að þeir 

gætu leitt hin útvöldu afvega ef það væri hægt.“ Mrk 13.22 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

Lúkasarguðspjall  
 
a. Kk.ft. varðveitt í hlutleysishlutverki 
 

1. NT 1981: „Og allir lofuðu hann og undruðust þau hugnæmu orð, sem fram gengu af munni hans, 

og sögðu: „Er hann ekki sonur Jósefs?“ En hann sagði við þá:“ Lúk 4.22-23 

NT 2005: „Og allir lofuðu hann og undruðust þau hugnæmu orð sem fram gengu af munni hans 

og sögðu: „Er hann ekki sonur Jósefs?“ En Jesús sagði við fólkið:“ Lúk 4.22-23 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

Dæmi eitt fellur einnig undir b.-lið þar sem kk. ft. þá er breytt í hk. ft. fólkið. 

 

2. NT 1981: „„Og  margir voru líkþráir í Ísrael á dögum Elísa  

spámanns, og enginn þeirra var hreinsaður, heldur aðeins Naaman Sýrlendingur.““ Lúk 4.27 

NT 2005: „„Og margir voru líkþráir í Ísrael á dögum Elísa   

spámanns og enginn þeirra var hreinsaður, heldur aðeins Naaman Sýrlendingur.““ Lúk 4.27  

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

3. NT 1981: „Allir í samkunduhúsinu fylltust reiði, er þeir heyrðu þetta, ... “ Lúk 4.28 

NT 2005: „Allir í samkunduhúsinu fylltust reiði er þeir heyrðu þetta, ... “ Lúk 4.28 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

4. NT 1981: „Felmtri sló á alla, og sögðu þeir hver við annan:“ Lúk 4.36 

NT 2005: „Felmtri sló á alla og sögðu þeir hver við annan:“ Lúk 4.36 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

5. NT 1981: „Um sólsetur komu allir þeir, er höfðu á sínum vegum sjúklinga haldna ýmsum 

sjúkdómum, og færðu þá til hans.“ Lúk 4.40 

NT 2005: „Um sólsetur komu allir þeir er höfðu á sínum vegum sjúklinga haldna ýmsum 

sjúkdómum og færðu þá til Jesú.“ Lúk 4.40 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 
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6. NT 1981: „ ... , blessið þá, sem bölva yður, og biðjið fyrir þeim, er misþyrma yður.“ Lúk 6.28 

NT 2005:  „ ... , blessið þá sem bölva yður og biðjið fyrir þeim er sýna yður ójöfnuð.“ Lúk 6.28 

NT 2007: „ ... , blessið þá sem bölva yður og biðjið fyrir þeim er misþyrma yður.“ Lúk 6.28 

 

7. NT 1981: „Hann sagði: „Yður er gefið að þekkja leynda dóma Guðs ríkis, hinir fá þá í 

dæmisögum, ,að sjáandi sjái þeir ekki og heyrandi skilji þeir ekki.‘““ Lúk 8.10 

NT 2005: Óbreytt frá 1981. 

NT 2007: „Hann sagði: „Ykkur er gefið að þekkja leynda dóma Guðs ríkis, hinir fá þá í 

dæmisögum að sjáandi sjái þeir ekki og heyrandi skilji þeir ekki.““ Lúk 8.10 

  

8. NT 1981: „Það er féll meðal þyrna, merkir þá er heyra, en kafna síðan undir áhyggjum, auðæfum 

og nautnum lífisins og bera ekki þroskaðan ávöxt.“ Lúk 8.14 

NT 2005: „Það er féll meðal þyrna merkir þá er heyra en kafna síðan undir áhyggjum, auðæfum 

og nautnum lífsins og bera ekki þroskaðan ávöxt.“ Lúk 8.14 

 NT 2007: Óbreytt frá 1981. 

 

9. NT 1981: „Enginn kveikir ljós og byrgir það með keri eða setur undir bekk, heldur láta menn það 

á ljósastiku, að þeir, sem inn koma, sjái ljósið.“ Lúk 8.16 

NT 2005: „Enginn kveikir ljós og byrgir það með keri eða setur undir bekk heldur láta menn það 

á ljósastiku að þeir sem inn koma sjái ljósið.“ Lúk 8.16 

 NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

10. NT 1981: „Mannfjöldinn varð þess var og fór á eftir honum. Hann tók þeim vel og talaði við þá 

um Guðs ríki og læknaði þá, er lækningar þurftu.“ Lúk 9.11 

NT 2005: „Mannfjöldinn varð þess var og fór á eftir honum. Jesús tók mönnum vel og talaði við 

þá um Guðs ríki og læknaði þá er lækningar þurftu.“ Lúk 9.11 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

11. NT 1981: „Í sama mund komu einhverjir og sögðu honum frá Galíleumönnunum, að Pílatus hefði 

blandað blóði þeirra í fórnir þeirra. Jesús mælti við þá: „Haldið þér, að þessir Galíleumenn hafi 

verið meiri syndarar en allir aðrir Galíleumenn, fyrst þeir urðu að þola þetta?““ Lúk 13.1-2 

NT 2005: „Í sama mund komu einhverjir til Jesú og sögðu honum frá Galíleumönnunum sem 

Pílatus lét drepa er þeir færðu fórnir sínar svo að blóð þeirra blandaðist fórnarblóðinu. Jesús mælti 

við þá: „Haldið þér að þessir Galíleumenn hafi verið meiri syndarar en allir aðrir Galíleumenn 

fyrst þeir urðu að þola þetta?““ Lúk 13.1-2 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 
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b. Kk.ft. í hlutleysishlutverki fær ekki að halda sér 
 

1. NT 1981: „Og allir lofuðu hann og undruðust þau hugnæmu orð, sem fram gengu af munni hans, 

og sögðu: „Er hann ekki sonur Jósefs?“ En hann sagði við þá:“ Lúk 4.22-23 

NT 2005: „Og allir lofuðu hann og undruðust þau hugnæmu orð sem fram gengu af munni hans 

og sögðu: „Er hann ekki sonur Jósefs?“ En Jesús sagði við fólkið:“ Lúk 4.22-23 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

Dæmi eitt hér að ofan fellur einnig undir a.-lið. 

 

2. NT 1981: „Þegar dagur rann, gekk hann burt á óbyggðan stað, en mannfjöldinn leitaði hans. Þeir 

fundu hann og vildu aftra því, að hann færi frá þeim.“ Lúk 4.42 

NT 2005: „Þegar dagur rann gekk Jesús burt á óbyggðan stað en fólkið leitaði hans og fann hann. 

Það vildi aftra því að hann færi frá þeim.“ Lúk 4.42 

NT 2007: „Þegar dagur rann gekk Jesús burt á óbyggðan stað en fólkið leitaði hans og fann hann. 

Það vildi aftra því að hann færi frá því.“ Lúk 4.42 

 

3. NT 1981: „En hann svaraði þeim: „Móðir mín og bræður eru þeir, sem heyra Guðs orð og breyta 

eftir því.““ Lúk 8.21 

NT 2005: „En hann svaraði þeim: „Móðir mín og bræður eru þeir sem heyra Guðs orð og breyta 

eftir því.““ Lúk 8.21 

NT 2007: „En Jesús svaraði þeim: „Móðir mín og bræður eru þau sem heyra Guðs orð og breyta 

eftir því.““ Lúk 8.21 

 

4. NT 1981: „„Lát þú mannfjöldann fara, að þeir geti náð til þorpa og býla hér í kring og náttað sig 

og fengið mat, því að hér erum vér á óbyggðum stað.““ Lúk 9.12 

NT 2005: „„Lát þú mannfjöldann fara svo að hann nái til þorpa og býla hér í kring og geti fengið 

gistingu og mat því að hér erum vér á óbyggðum stað.““ Lúk 9.12 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

5. NT 1981: „Jesús svaraði þeim: „Börn þessarar aldar kvænast og giftast, en þeir sem verðir þykja 

að fá hlutdeild í komandi veröld og upprisunni frá dauðum, kvænast hvorki né giftast.““ Lúk 

20.34-35 

NT 2005: „Jesús svaraði þeim: „Börn þessarar aldar kvænast og giftast en þau sem þykja þess 

verð að rísa upp frá dauðum og lifa í komandi veröld, kvænast hvorki né giftast.““ Lúk 20.34-35    

NT 2007: „Jesús svaraði þeim: „Börn þessarar aldar kvænast og giftast en þau sem þykja þess 

verð að rísa upp frá dauðum og lifa í komandi veröld kvænast hvorki né giftast.““ Lúk 20.34-35 
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6. NT 1981: „Þá flýi þeir, sem í Júdeu eru, til fjalla, þeir sem í borginni eru, flytjist burt, og þeir 

sem eru á ekrum úti, fari ekki inn í hana.“ Lúk 21.21 

NT 2005: „Þá flýi þeir sem í Júdeu eru til fjalla, þeir sem í borginni eru flytjist burt og þeir sem 

eru á ekrum úti fari ekki inn í hana.“ Lúk 21.21  

 NT 2007: „Þá flýi þau sem í Júdeu eru til fjalla, þau sem í borginni eru flytjist burt og þau sem 

eru á ekrum úti fari ekki inn í hana.“ Lúk 21.21 

 

 

 

Fyrra bréf Páls til Korintumanna 
 
a. Kk.ft. varðveitt í hlutleysishlutverki 
 

1. NT 1981: „Ég hef verið öllum allt, til þess að ég geti að minnsta kosti frelsað nokkra.“ 1Kor 9.22 

NT 2005: „Ég hef verið öllum allt til þess að ég geti að minnsta kosti frelsað nokkur.“ 1Kor 9.22 

NT 2007: „Ég hef verið öllum allt til þess að ég geti að minnsta kosti frelsað nokkra.“ 

Dæmi eitt fellur bæði undir a. og b.- lið sökum þess að í þýðingunni frá 2007 hefur kk. ft. verið varðveitt en 

því hefur hins vegar verið breytt í hk. ft. í kynnishefti frá 2005. 

 
2. NT 1981: „Vitið þér ekki, að þeir, sem keppa á íþróttavelli, hlaupa að sönnu allir, en einn fær 

sigurlaunin?“ 1Kor 9.24 

NT 2005: „Vitið þér ekki, að þeir sem keppa á íþróttavelli, hlaupa að sönnu allir en einn fær 

sigurlaunin?“ 1Kor 9.24 

NT 2007: „Vitið þið ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupa að sönnu allir en einn fær 

sigurlaunin?“ 1Kor 9.24 

 

3. NT 1981: „Ég fyrir mitt leyti reyni í öllu að þóknast öllum og hygg ekki að eigin hag, heldur hag 

hinna mörgu, til þess að þeir verði hólpnir.“ 1Kor 10.33 

NT 2005: „Ég fyrir mitt leyti reyni í öllu að þóknast öllum og hygg ekki að eigin hag heldur hag 

hinna mörgu, til þess að þeir verði hólpnir.“ 1Kor 10.33 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

4. NT 1981: „Séu einhverjir, sem tala tungum, mega þeir vera tveir eða í mesta lagi þrír, hver á 

eftir öðrum, og einn útlisti.“1Kor 14.27 

NT 2005: „Séu einhverjir, sem tala tungum, mega þeir vera tveir eða í mesta lagi þrír, hver á 

eftir öðrum og einn útlisti.“ 1Kor 14.27 
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NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

b. Kk.ft. í hlutleysishlutverki fær ekki að halda sér 
 

1. NT 1981: „Páll, kallaður að Guðs vilja til að vera postuli Jesú Krists, og Sósþenes, bróðir vor, 

heilsa söfnuði Guðs í Korintu, þeim sem helgaðir eru í Kristi Jesú, heilagir að köllun til, ásamt 

öllum þeim, sem alls staðar ákalla nafn Drottins og vor.“ 1Kor 1.1-2 

NT 2005: „Páll, sem Guð kallaði til að vera postuli Jesú Krists, og Sósþenes, bróðir vor, heilsa 

söfnuði Guðs í Korintu, þeim sem Guð hefur helgað í samfélagi við Jesú Krist og kallað til að lifa 

heilögu lífi. Við heilsum einnig öllum þeim sem alls staðar ákalla nafn Drottins vors Jesú Krists 

sem er þeirra Drottinn og vor.“ 1Kor 1.1-2 

NT 2007: „Páll, sem Guð kallaði til að vera postuli Jesú Krists, og Sósþenes, bróðirinn, heilsa 

söfnuði Guðs í Korintu, þeim sem Guð hefur helgað í samfélagi við Jesú Krist og kallað til að lifa 

heilögu lífi. Við heilsum einnig öllum þeim sem alls staðar ákalla nafn Drottins vors Jesú Krists 

sem er þeirra Drottinn og vor.“ 1Kor 1.1-2 

 
2. NT 1981: „En það segi ég, bræður, tíminn er orðinn stuttur. Hér eftir skulu jafnvel þeir, sem 

kvæntir eru, vera eins og þeir væru það ekki, þeir sem gráta, eins og þeir grétu ekki, ...“ 1Kor 

7.29 

NT 2005: „En það segi ég, systkin, tíminn er orðinn stuttur. Hér eftir skulu jafnvel þau, sem gift 

eru vera eins og þau væru það ekki, þau sem gráta eins og þau grétu ekki, ...“ 1Kor 7.29 

NT 2007: „En það segi ég, systkin, tíminn er orðinn naumur. Hér eftir skulu jafnvel þau sem gift 

eru vera eins og þau væru það ekki, þau sem gráta eins og þau grétu ekki, ...“1Kor 7.29 

 

3. NT 1981: „Ég hef verið öllum allt, til þess að ég geti að minnsta kosti frelsað nokkra.“ 1Kor 9.22 

NT 2005: „Ég hef verið öllum allt til þess að ég geti að minnsta kosti frelsað nokkur.“ 1Kor 9.22 

NT 2007: „Ég hef verið öllum allt til þess að ég geti að minnsta kosti frelsað nokkra.“ 1Kor 9.22 

Dæmi 3 fellur bæði undir a. og b.-lið sökum þess að í kynnishefti frá 2005 hefur kk. ft. verið breytt í hk. ft. 

Það hefur hins vegar verið látið ganga til baka í þýðingunni 2007.  

 

5. NT 1981: „ ... og þá eru einnig þeir, sem sofnaðir eru í trú á Krist, glataðir.“ 1Kor 15.18 

NT 2005:  „Þá eru einnig þeir glataðir, sem sofnuðu í trú á Krist.“ 1Kor 15.18 

NT 2007: „Þá eru einnig þau glötuð sem sofnuðu í trú á Krist.“ 1Kor 15.18 

 

6. NT 1981: „Nokkrir hafa enga þekkingu á Guði.“ 1Kor 15.34 

NT 2005: „Sum yðar þekkja ekki Guð.“ 1Kor 15.34 

NT 2007: „Sum ykkar þekkja ekki Guð.“ 1Kor 15.34 
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Fyrra bréf Páls til Tímóteusar 
 
a. Kk.ft. varðveitt í hlutleysishlutverki 
 

1. NT 1981: „Öldungar þeir, sem veita góða forstöðu, séu hafðir í tvöföldum metum, allra helst 

þeir sem erfiða í orðinu og í kennslu.“ 1Tím 5.17 

NT 2005: „Öldungar þeir, sem veita góða forstöðu, séu hafðir í tvöföldum metum, allra helst 

þeir sem leggja hart að sér við boðun og fræðslu.“ 1Tím 5.17 

NT 2007: „Öldungar þeir sem veita góða forstöðu séu hafðir í tvöföldum metum, allra helst þeir 

sem leggja hart að sér við boðun og fræðslu.“ 1Tím 5.17 

 

b. Kk.ft. í hlutleysishlutverki fær ekki að halda sér. 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 

 

 

 

Bréfið til Hebrea 
 
a. Kk.ft. varðveitt í hlutleysishlutverki 
 
 

1. NT 1981: „Hverjir voru þá þeir, sem heyrt höfðu og gjörðu þó uppreisn? Voru það ekki einmitt 

allir þeir, sem út höfðu farið af Egyptalandi fyrir tilstilli Móse?“ Heb 3.16 

NT 2005: „Hverjir voru þá þeir sem heyrt höfðu og gerðu þó uppreisn? Voru það ekki einmitt 

allir þeir sem Móse hafði leitt út af Egyptalandi?“ Heb 3.16 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 
2. NT 1981: „Fasta fæðan er fyrir fullorðna, fyrir þá, sem jafnt og þétt hafa tamið skilningarvitin til 

að greina gott frá illu.“ Heb 5.14 

NT 2005: „Fasta fæðan er fyrir fullorðna, fyrir þá, sem jafnt og þétt hafa agað hugann til að 

greina gott frá illu.“ Heb 5.14 

NT 2007: „Fasta fæðan er fyrir fullorðna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa agað hugann til að greina 

gott frá illu.“ Heb 5.14 

 
3. NT 1981: „Jörð sú, er drukkið hefur í sig regnið, sem á hana  fellur hvað eftir annað, og ber gróður 

til gagns fyrir þá, sem yrkja hana, fær blessun frá Guði.“ Heb 6.7 

NT 2005: „Jörð sú, er drukkið hefur í sig regnið sem á hana fellur hvað eftir annað og ber gróður 

til gagns fyrir þá sem yrkja hana, fær blessun frá Guði.“ Heb 6.7 
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NT 2007: „Jörð sú er drukkið hefur í sig regnið, sem á hana fellur hvað eftir annað, og ber gróður 

til gagns fyrir þá sem yrkja hana, fær blessun frá Guði.“ Heb 6.7 

 
4. NT 1981: „Og enginn mun þá kenna landa sínum og enginn bróður sínum og segja: „Þekktu 

Drottin!“ Allir munu þeir þekkja mig, jafnt smáir sem stórir.“ Heb 8.11 

NT 2005: „Enginn mun framar þurfa að kenna landa sínum og bróður að segja: „Þekktu Drottin!“ 

Allir munu þekkja mig, bæði smáir og stórir.“ Heb 8.11 

NT 2007: „Enginn mun framar kenna landa sínum og bróður að segja: „Þekktu Drottin!“ Allir 

munu þekkja mig, bæði smáir og stórir.“ Heb 8.11 

Dæmi 4 hér að ofan fellur bæði undir a.-lið og b.-lið. Það sem á við a-lið er það að kk.ft hefur verið látið 

halda sér alls staðar nema þar sem kk.ft þeir hefur verið tekið út. 

 
5. NT 1981: „Lögmálið geymir aðeins skugga hins góða, sem er í vændum, ekki skýra mynd þess. 

Ár eftir ár eru bornar fram sömu fórnir, sem geta aldrei gjört þá fullkomna til frambúðar, sem 

ganga fram fyrir Guð.“ Heb 10.1 

NT 2005: „Lögmálið geymir aðeins vísbendingu um hið góða sem er í vændum, ekki skýra mynd 

af því. Ár eftir ár eru bornar fram sömu fórnir, sem geta ekki gert þá fullkomna til frambúðar sem 

ganga fram fyrir Guð.“ Heb 10.1 

NT 2007: „Lögmálið geymir aðeins skugga hins góða sem er í vændum, ekki skýra mynd þess. 

Þær sömu fórnir sem ár eftir ár eru bornar fram geta því aldrei gert þá fullkomna til frambúðar 

sem ganga fram fyrir Guð.“ Heb 10.1 

 
 

6. NT 1981: „Þér eruð ekki komnir til fjalls, sem á verður þreifað, ekki til brennandi elds og sorta, 

myrkurs, ofviðris og básúnuhljóms og raustar sem talaði svo að þeir, sem hana heyrðu, báðust 

undan því að meira væri til sín talað.“ Heb 12.18-19  

NT 2005: „Þér eruð ekki komin til fjalls, sem á verður þreifað, ekki til brennandi elds og sorta, 

myrkurs, ofviðris og básúnuhljóms og raustar sem talaði svo að þeir sem hana heyrðu báðust 

undan því að meira væri til sín talað.“ Heb 12.18-19 

NT 2007: „Þið eruð ekki komin til fjalls sem á verður þreifað, ekki til brennandi elds og sorta, 

myrkurs, ofviðris og básúnuhljóms og raustar sem talaði svo að þeir sem hana heyrðu báðust 

undan því að meira væri til sín talað.“ Heb 12.18-19 

Dæmi 6  hér að ofan fellur hér undir a-lið sökum þess að kk. ft. þeir er látið halda sér. Dæmið fellur hins 

vegar einnig undir 4. d. þar sem kk.ft. komnir er breytt í komin. 

 

7. NT 1981: „Gætið þess, að þér hafnið ekki þeim sem talar. Þeir, sem höfnuðu þeim er gaf guðlega 

bendingu á jörðu, komust ekki undan. Miklu síður munum vér undan komast, ef vér gjörumst 

fráhverfir honum, er guðlega bendingu gefur frá himnum.“ Heb 12.25 
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NT 2005: „Gætið þess að þér hafnið ekki þeim sem talar. Þeir sem höfnuðu þeim er gaf guðlega 

bendingu á jörðu komust ekki undan. Miklu síður munum vér komast undan ef vér gerumst 

fráhverf honum er gefur guðlega bendingu frá himnum.“ Heb 12.25 

NT 2007: „Gætið þess að þið hafnið ekki þeim sem talar. Þeir sem höfnuðu þeim er gaf guðlega 

bendingu á jörðu komust ekki undan. Miklu síður munum við komast undan ef við gerumst 

fráhverf honum er gefur guðlega bendingu frá himnum.“ Heb 12.25 

 

8. NT 1981: „Látið ekki afvegaleiða yður af ýmislegum framandi kenningum. Það er gott að hjartað 

styrkist við náð, ekki mataræði. Þeir, sem sinntu slíku, höfðu eigi happ af því.“ Heb 13.9 

NT 2005: „Látið ekki ýmiss konar framandi kenningar afvegaleiða yður. Látið náð Guðs styrkja 

hjarta yðar, ekki reglur um mataræði. Þeir sem sinntu slíku höfðu eigi happ af því.“ Heb 13.9 

NT 2005: „Látið ekki ýmiss konar framandi kenningar afvegaleiða ykkur. Látið náð Guðs næra 

hjartað, ekki mat af ýmsu tagi. Þeir sem sinntu slíku höfðu eigi happ af því.“ Heb 13.9 

 

b. Kk.ft. í hlutleysishlutverki fær ekki að halda sér 
 

1. NT 1981: „Og enginn mun þá kenna landa sínum og enginn bróður sínum og segja: „Þekktu 

Drottin!“ Allir munu þeir þekkja mig, jafnt smáir sem stórir.“ Heb 8.11 

NT 2005: „Enginn mun framar þurfa að kenna landa sínum og bróður að segja: „Þekktu Drottin!“ 

Allir munu þekkja mig, bæði smáir og stórir.“ Heb 8.11 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

2. NT 1981: „Hve miklu þyngri hegning ætlið þér þá ekki að sá muni vera talinn verðskulda, er 

fótum treður son Guðs og vanhelgar blóð sáttmálans, er hann var helgaður í, og smánar anda 

náðarinnar?“ Heb 10.29 

NT 2005: „Hve miklu þyngri hegning ætlið þér þá ekki að sá muni vera talinn verðskulda er 

fyrirlítur son Guðs og metur einskis blóðið sem sáttmálinn var grundvallaður á og smánar andann 

sem veitir oss náð?“ Heb 10.29 

NT 2007: „Hve miklu þyngri hegning ætlið þið þá ekki að sá muni vera talinn verðskulda er 

fyrirlítur son Guðs og metur einskis blóðið, sem sáttmálinn var grundvallaður á, og smánar anda 

náðarinnar?“ Heb 10.29 
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Opinberunarbók Jóhannesar 
 
a. Kk.ft. varðveitt í hlutleysishlutverki 

 

1. NT 1981: „Sæll er sá, er les þessi spádómsorð, og þeir, sem heyra þau og varðveita það, sem í 

þeim er ritað, því að tíminn er í nánd.“ Opb 1.3 

NT 2005: „Sæll er sá er les þessi spádómsorð og sælir eru þeir sem heyra þau og varðveita það 

sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd.“ Opb 1.3 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

2. NT 1981: „Og allir þeir, sem á jörðunni búa, munu tilbiðja það, hver og einn sá er eigi á nafn sitt 

ritað frá grundvöllun veraldar í lífsins bók lambsins, sem slátrað var.“ Opb 13.8 

NT 2005: „Og allir þeir sem á jörðunni búa og eiga nöfn sín ekki frá grundvöllun veraldar rituð í 

lífsbók lambsins sem slátrað var munu tilbiðja það.“ Opb 13.8 

NT 2007: „Og allir þeir sem á jörðunni búa og eiga nöfn sín ekki frá grundvöllun veraldar rituð í 

lífsbók lambsins, sem slátrað var, munu tilbiðja það.“ Opb 13.8 

 

3. NT 1981: „Og ég heyrði rödd af himni, sem sagði: „Rita þú: Sælir eru dánir, þeir sem í Drottni 

deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu, því að verk þeirra fylgja 

þeim.““ Opb 14.13 

NT 2005: „Og ég heyrði rödd af himni, sem sagði: „Rita þú: Sælir eru dánir, þeir sem í Drottni 

deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu því að verk þeirra fylgja 

þeim.““ Opb 14.13 

NT 2007: „Og ég heyrði rödd af himni sem sagði: „Rita þú: Sælir eru dánir, þeir sem í Drottni 

deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu því að verk þeirra fylgja 

þeim.““ Opb 14.13 

 

4. NT 1981: „Og ég leit sem glerhaf eldi blandið, og ég sá þá, sem unnið höfðu sigur á dýrinu og 

líkneski þess og á tölu nafns þess, standa við glerhafið og halda á hörpum Guðs.“ Opb 15.2 

NT 2005: „Og ég sá eins og glerhaf eldi blandið. Þeir sem höfðu unnið sigur á dýrinu og líkneski 

þess og létu töluna sem táknar nafn þess ekki villa um fyrir sér stóðu við glerhafið og héldu á 

hörpum Guðs.“ Opb 15.2 

NT 2007: „Og ég leit sem glerhaf eldi blandið. Þeir sem höfðu unnið sigur á dýrinu og líkneski 

þess, og létu töluna sem táknar nafn þess ekki villa um fyrir sér, stóðu við glerhafið og héldu á 

hörpum Guðs.“ Opb 15.2 

 

5. NT 1981: „„Konungar jarðarinnar hafa drýgt saurlifnað með henni, og þeir, sem á jörðunni búa, 

hafa orðið drukknir af saurlifnaðar víni hennar.““ Opb 17.2 
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NT 2005: „„Konungar jarðarinnar hafa drýgt saurlifnað með henni og þeir sem á jörðunni búa 

hafa orðið drukknir af lostaveigum hennar.““ Opb 17.2  

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

6. NT 1981: „„Og þeir, sem á jörðu búa, þeir, sem eiga ekki nöfn sín skrifuð í lífsins bók frá 

grundvöllun veraldar, munu undrast, er þeir sjá dýrið sem var og er ekki og kemur aftur.““ Opb 

17.8 

NT 2005: „„Og þeir sem á jörðu búa og eiga ekki frá grundvöllun veraldar nöfn sín skráð í lífsins 

bók munu undrast er þeir sjá að dýrið sem áður var, er ekki framar til en kemur þó aftur.““ Opb 

17.8 

NT 2007: „„Og þeir sem á jörðu búa og eiga ekki frá grundvöllun veraldar nöfn sín skráð í lífsins 

bók munu undrast er þeir sjá dýrið sem var og er ekki og kemur aftur. ““ Opb 17.8 

Dæmi 6 hér að ofan fellur einnig undir b.- lið en þar hefur kk. ft.  þeir  verið fækkað  í kynnishefti 2005 og 

þýðingunni 2007. 

 

7. NT 1981: „Og hann segir við mig: „Rita þú: Sælir eru þeir, sem boðnir eru í brúðkaupsveislu 

lambsins.“ Og hann segir við mig: „Þetta eru hin sönnu orð Guðs.““ Opb 19.9 

NT 2005: „Engillinn segir við mig: „Rita þú: Sælir eru þeir sem boðnir eru í brúðkaupsveislu 

lambsins.“ Og hann segir við mig: „Þetta eru hin sönnu orð Guðs.““ Opb 19.9 

NT 2007: „Engillinn segir við mig: „Rita þú: Sælir eru þeir sem boðið er í brúðkaupsveislu 

lambsins.“ Og hann segir við mig: „Þetta eru hin sönnu orð Guðs.““ Opb 19.9 

 

b. Kk.ft. í hlutleysishlutverki fær ekki að halda sér 
 

1. NT 1981: „Eftir þetta sá ég, og sjá: Mikill múgur, sem enginn gat tölu á komið, af alls kyns fólki 

og kynkvíslum og lýðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, 

skrýddir hvítum skikkjum, og höfðu pálmagreinar í höndum.“ Opb 7.9 

NT 2005: „Eftir þetta leit ég til og sá mikinn fjölda manna sem enginn gat tölu á komið, af öllum 

þjóðum og kynkvíslum, lýðum og tungum. Menn stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir 

lambinu, skrýddir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum.“ Opb 7.9 

NT 2007: „Eftir þetta sá ég, og sjá : Mikill múgur, sem enginn gat tölu á komið, af öllum þjóðum 

og kynkvíslum, lýðum og tungum, stóð frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skrýddur 

hvítum skikkjum og hafði pálmagreinar í höndum.“ Opb 7.9 

 
2. NT 1981: „Og allir þeir, sem á jörðunni búa, munu tilbiðja það,  hver og einn sá er eigi á nafn 

sitt ritað frá grundvöllun veraldar í lífsins bók lambsins, sem slátrað var.“ Opb 13.8 

NT 2005: „Og allir þeir sem á jörðunni búa og eiga nöfn sín ekki frá grundvöllun veraldar rituð í 

lífsbók lambsins sem slátrað var munu tilbiðja það.“ Opb 13.8 
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NT 2007: „Og allir þeir sem á jörðunni búa og eiga nöfn sín ekki frá grundvöllun veraldar rituð í 

lífsbók lambsins, sem slátrað var, munu tilbiðja það.“ Opb 13.8 

Í dæmi 2 hér að ofan er lögð áhersla á það að orðin hver og einn sá, sem reyndar eru eintölumyndir, eru 

látin falla niður. Þetta dæmi fellur einnig undir a.-lið sökum þess að þarna er kk. ft. allir  þeir haldið. 

 

 

2. Fornafn eða lýsingarorð vísar til nafnorðs 
 
Markúsarguðspjall  
 
a. Kyni nafnorðsins fylgt í Biblíunni 2007 
 

1. NT 1981: „Hann skipar jafnvel óhreinum öndum og þeir hlýða honum.“ Mrk 1.27 

NT 2005: Óbreytt frá 1981. 

NT 2007: Óbreytt frá 1981. 

Hér er reyndar ekki um nafnorð um mennska menn að ræða, heldur óhreina anda. Dæmið er þó látið fljóta 

með til fróðleiks og nokkur fleiri um ómennskar verur hér á eftir. 

 

2. NT 1981: „Jesús svaraði þeim: „Hvort geta brúðkaupsgestir fastað, meðan brúðguminn er hjá 

þeim? Alla þá stund, sem brúðguminn er hjá þeim, geta þeir ekki fastað.““ Mrk 2.19 

NT 2005: „Jesús svaraði þeim: „Hvort geta brúðkaupsgestir fastað meðan brúðguminn er hjá 

þeim? Alla þá stund, sem brúðguminn er hjá þeim, geta þeir ekki fastað.““ Mrk 2.19 

NT 2007: „Jesús svaraði þeim: „Hvort geta brúðkaupsgestir fastað meðan brúðguminn er hjá 

þeim? Alla þá stund sem brúðguminn er hjá þeim geta þeir ekki fastað.““ Mrk 2.19 

 

3. NT 1981: „Þá gengu farísearnir út og tóku þegar með Heródesarsinnum saman ráð sín gegn 

honum, hvernig þeir gætu náð lífi hans.“ Mrk 3.6 

NT 2005: „Þá gengu farísearnir út og tóku þegar með Heródesarsinnum saman ráð sín gegn 

honum, hvernig þeir gætu náð lífi hans.“ Mrk 3.6 

NT 2007: „Þá gengu farísearnir út og tóku þegar með Heródesarsinnum saman ráð sín gegn 

honum, hvernig þeir gætu náð lífi hans.“ Mrk 3.6 

 

4. NT 1981: „„Sannlega segi ég yður: Allt verður mannanna börnum fyrirgefið, allar syndir þeirra 

og lastmælin, hve mjög sem þeir kunna að lastmæla, ... ““ Mrk 3.28 

NT 2005: Óbreytt frá 1981. 

NT 2007: „„Sannlega segi ég ykkur: Allt verður mannanna börnum fyrirgefið, allar syndir þeirra 

og lastmælin, hve mjög sem þau kunna að lastmæla, ... ““Mrk 3.28 
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5. NT 1981: „En allt fólkið var á landi við vatnið. Hann kenndi þeim margt í dæmisögum og sagði 

við þá:“ Mrk 4.1-2 

NT 2005: Óbreytt frá 1981. 

NT 2007: „En allt fólkið var á landi við vatnið. Hann kenndi því margt í dæmisögum og sagði við 

það:“ Mrk 4.1-2 

 

6. NT 1981: „Þegar Jesús steig á land, sá hann þar mikinn mannfjölda, og hann kenndi í brjósti um 

þá, því að þeir voru sem sauðir, er engan hirði hafa.“ Mrk 6.34 

NT 2005: „Þegar Jesús steig á land sá hann þar margt manna og hann kenndi í brjósti um þá því 

að þeir voru sem sauðir er engan hirði hafa.“ Mrk 6.34 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

7. NT 1981: „„Lát þá fara, að þeir geti náð til býla og þorpa hér í kring og keypt sér eitthvað til 

matar.““ Mrk 6.36 

NT 2005: „„Lát fólkið fara svo að það geti náð til býla og þorpa hér í kring og keypt sér eitthvað 

til matar.““ Mrk 6.36 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

8. NT 1981: „Og fólk tók að streyma fram og aftur um allt það hérað og bera sjúklinga í 

burðarrekkjum hvert þangað, sem þeir heyrðu, að hann væri.“ Mrk 6.55 

NT 2005: „Og fólk tók að streyma fram og aftur um allt það hérað og bera sjúklinga í 

burðarrekkjum hvert þangað sem þeir heyrðu að hann væri.“ Mrk 6.55 

NT 2007: „Og fólk tók að streyma fram og aftur um allt það hérað og bera sjúklinga í 

burðarrekkjum hvert þangað sem það heyrði að hann væri.“ Mrk 6.55 

 

9. NT 1981: „En farísear, og reyndar Gyðingar allir, eta ekki nema þeir taki áður handlaugar, og 

fylgja þeir svo erfðavenju forfeðra sinna.“ Mrk 7.3 

               NT 2005: „En farísear, og reyndar Gyðingar allir, eta ekki nema þeir þvoi  

               hendur sínar og fylgja þannig erfðavenju forfeðra sinna.“ Mrk 7.3 

NT 2007: Óbreytt frá 2005.  

 

b. Kyni nafnorðsins ekki fylgt í Biblíunni 2007 
Ekkert dæmi fannst hér af þessu tagi. 

 

 

 



 15

Lúkasarguðspjall 
 

a. Kyni nafnorðsins fylgt í Biblíunni 2007 
 
 

1. NT 1981: „Og nágrannar hennar og ættmenn heyrðu, hversu mikla miskunn Drottinn hafði 

auðsýnt henni, og samfögnuðu henni. Á áttunda degi komu þeir að umskera sveininn, og vildu 

þeir láta hann heita Sakaría í höfuðið á föður sínum.“ Lúk 1.58-59 

NT 2005: „Og nágrannar hennar og ættmenn heyrðu hversu mikla miskunn Drottinn hafði 

auðsýnt henni og samfögnuðu henni. Á áttunda degi komu þeir að umskera sveininn og vildu þeir 

láta hann heita Sakaría í höfuðið á föður sínum.“ Lúk 1.58-59 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

2. NT 1981: „En í sömu byggð voru hirðar úti í haga og gættu um nóttina hjarðar sinnar. Og engill 

Drottins stóð hjá þeim, og dýrð Drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, ... “ Lúk 

2.8-9 

NT 2005: „En í sömu byggð voru hirðar úti í haga og gættu um nóttina hjarðar sinnar. Og engill 

Drottins stóð hjá þeim og dýrð Drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir ... “ Lúk 2.8-

9 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

3. NT 1981: „Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli: „Förum 

beint til Betlehem og sjá það, sem gjörst hefur og Drottinn hefur kunngjört oss.“ Og þeir fóru með 

skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungabarnið, sem lá í jötu.“ Lúk 2.15-16 

NT 2005: „Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins sögðu hirðarnir sín á milli: „Förum 

beint til Betlehem að sjá það sem gerst hefur og Drottinn hefur kunngert oss.“ Og þeir fóru með 

skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungabarnið sem lá í jötu.“ Lúk 2.15-16 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

4. NT 1981: „Og hirðarnir sneru aftur og vegsömuðu Guð og lofuðu hann fyrir það, sem þeir höfðu 

heyrt og séð, en allt var það eins og þeim hafði verið sagt.“ Lúk 2.20 

NT 2005: „Og hirðarnir sneru aftur og vegsömuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu 

heyrt og séð en allt var það eins og þeim hafði verið sagt.“ Lúk 2.20 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

5. NT 1981: „„ ... , því að ritað er: Hann mun fela englum sínum að gæta þín og: þeir munu bera þig 

á höndum sér, að þú steytir ekki fót þinn við steini.““ Lúk 4.10-11 

NT 2005: Óbreytt frá 1981. 
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NT 2007: Óbreytt frá 1981. 

 

6. NT 1981: „Felmtri sló á alla, og sögðu þeir hver við annan: „Hvaða orð er þetta? Með valdi og 

krafti skipar hann óhreinum öndum, og þeir fara.““ Lúk 4.36 

NT 2005: „Felmtri sló á alla og sögðu þeir hver við annan: „Hvílík ræða er þetta, hann skipar 

óhreinum öndum með myndugleik og valdi og þeir fara.““ Lúk 4.36 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

7. NT 1981: „Þegar dagur rann, gekk hann burt á óbyggðan stað, en mannfjöldinn leitaði hans. Þeir 

fundu hann og vildu aftra því, að hann færi frá þeim. En hann sagði við þá:“ Lúk 4.42-43  

NT 2005: „Þegar dagur rann gekk Jesús burt á óbyggðan stað en fólkið leitaði hans og fann hann. 

Það vildi aftra því að hann færi frá þeim. En Jesús sagði við það:“ Lúk 4.42-43 

NT 2007: „Þegar dagur rann gekk Jesús burt á óbyggðan stað en fólkið leitaði hans og fann hann. 

Það vildi afra því að hann færi frá því. En Jesús sagði við það:“ Lúk 4.42-43 

 

8. NT 1981: „Jesús sagði við þá: „Hvort getið þér ætlað brúðkaupsgestum að fasta, meðan 

brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar, er brúðguminn verður frá þeim tekinn, þá 

munu þeir fasta á þeim dögum.““ Lúk 5.34-35 

NT 2005: Óbreytt frá 1981. 

NT 2007: „Jesús sagði við þá: „Hvort getið þið ætlað brúðkaupsgestum að fasta meðan 

brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekinn, þá 

munu þeir fasta á þeim dögum.““ Lúk 5.34-35  

 

9. NT 1981: „Sælir eru þér, þá er menn hata yður, þá er þeir útskúfa yður og smána og bera út 

óhróður um yður vegna Mannssonarins.“ Lúk 6.22 

NT 2005: Óbreytt frá 1981. 

NT 2007: „Sælir eru þér þá er menn hata yður, þá er þeir útskúfa yður og smána og bera út 

óhróður um yður vegna Mannssonarins.“ Lúk 6.22 

 

10. NT 1981: „Þegar hundraðshöfðinginn heyrði um Jesú, sendi hann til hans öldunga Gyðinga og 

bað hann koma og bjarga lífi þjóns síns. Þeir komu til Jesú, báðu hann ákaft og sögðu:“ Lúk 7.3-4 

NT 2005: „Þegar hundraðshöfðinginn heyrði um Jesú sendi hann til hans öldunga Gyðinga og bað 

hann koma og bjarga lífi þjóns síns. Þeir komu til Jesú, báðu hann ákaft og sögðu:“ Lúk 7.3-4 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

11. NT 1981: „„Við hvað á ég þá að líkja mönnum þessarar kynslóðar? Hverju eru þeir líkir? Líkir 

eru þeir börnum, sem á torgi sitja og kallast á:“ Lúk 7.31-32 
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NT 2005: „„Við hvað á ég þá að líkja mönnum þessarar kynslóðar? Hverju eru þeir líkir? Líkir 

eru þeir börnum sem á torgi sitja og kallast á:“Lúk 7.31-32 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

12. NT 1981: „Dag einn fór hann út í bát og lærisveinar hans. Hann sagði við þá:„Förum yfir um 

vatnið.“ Og þeir létu frá landi.“ Lúk 8.22 

NT 2005: Óbreytt frá 1981. 

NT 2007: Óbreytt frá 1981. 

 

13. NT 1981: „Jesús spurði hann: „Hvað heitir þú?“ En hann sagði: „Hersing“, því að margir illir 

andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undirdjúpið.“ Lúk 8.30-31 

NT 2005: „Jesús spurði hann: „Hvað heitir þú?“ En hann sagði: „Hersing“ því að margir illir 

andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undirdjúpið.“ Lúk 8.30-31 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

14. NT 1981: „En er hirðarnir sáu, hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og 

sveitinni.“ Lúk 8.34 

NT 2005: „En er hirðarnir sáu hvað orðið var flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og 

sveitinni.“ Lúk 8.34 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

15. NT 1981: „Menn fóru þá að sjá, hvað gjörst hafði, komu til Jesú og fundu manninn, sem illu 

andarnir höfðu farið úr, sitja klæddan og heilvita við fætur Jesú. Og þeir urðu hræddir.“ Lúk 8.35 

NT 2005: „Menn fóru þá að sjá hvað gerst hafði, komu til Jesú og fundu manninn, sem illu 

andarnir höfðu farið úr, sitja klæddan og heilvita við fætur Jesú. Og þeir urðu hræddir.“ Lúk 8.35 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

16. NT 1981: „Postularnir komu aftur og skýrðu Jesú frá öllu því, er þeir höfðu gjört, en hann tók þá 

með sér og vék brott til bæjar, sem heitir Betsaída, að þeir væru einir saman.“ Lúk 9.10 

NT 2005: „Postularnir komu aftur og skýrðu Jesú frá öllu því er þeir höfðu gert en hann tók þá 

með sér og vék brott til bæjar sem heitir Betsaída til þess að þeir væru einir saman.“ Lúk 9.10 

NT 2007: „Postularnir komu aftur og skýrðu Jesú frá öllu því er þeir höfðu gert en hann tók þá 

með sér og vék brott til bæjar, sem heitir Betsaída, til þess að þeir væru einir saman.“ Lúk 9.10 

 

17. NT 1981: „Mannfjöldinn varð þess var og fór á eftir honum. Hann tók þeim vel og talaði við þá 

um Guðs ríki og læknaði þá, er lækningar þurftu.“ Lúk 9.11 
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NT 2005: „Mannfjöldinn varð þess var og fór á eftir honum. Jesús tók mönnum vel og talaði við 

þá um Guðs ríki og læknaði þá er lækningar þurftu.“ Lúk 9.11 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

18. NT 1981: „Því svaraði Jesús svo: „Maður nokkur fór frá Jesúsalem ofan til Jeríkó og féll í hendur 

ræningjum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann, hurfu brott síðan og létu hann eftir 

dauðvona.““ Lúk 10.30 

NT 2005: Óbreytt frá 1981. 

NT 2007: Óbreytt frá 1981. 

 

19. NT 1981: „Drottning Suðurlanda mun rísa upp í dóminum ásamt mönnum þessarar kynslóðar og 

sakfella þá, því að hún kom frá endimörkum jarðar að heyra speki Salómons, og hér er meira en 

Salómon.“ Lúk 11.31 

NT 2005: „Drottning Suðurlanda mun rísa upp í dóminum ásamt mönnum þessarar kynslóðar og 

sakfella þá því að hún kom frá endimörkum jarðar að heyra speki Salómons og hér er meira en 

Salómon.“ Lúk 11.31 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

20. NT 1981: „Ninívemenn munu koma fram í dóminum ásamt kynslóð þessari og sakfella hana, því 

að þeir gjörðu iðrun við prédikun Jónasar, og hér er meira en Jónas.“ Lúk 11.32 

NT 2005: „Ninívemenn munu koma fram í dóminum ásamt kynslóð þessari og sakfella hana því 

að þeir tóku sinnaskiptum við prédikun Jónasar og hér er meira en Jónas.“ Lúk 11.32 

NT 2007: Óbreytt frá 2005.  

 

21. NT 1981: „Í sama mund komu einhverjir og sögðu honum frá Galíleumönnunum, að Pílatus hefði 

blandað blóði þeirra í fórnir þeirra. Jesús mælti við þá: „Haldið þér, að þessir Galíleumenn hafi 

verið meiri syndarar en allir aðrir Galíleumenn, fyrst þeir urðu að þola þetta?““ Lúk 13.1-2 

NT 2005: „Í sama mund komu einhverjir til Jesú og sögðu honum frá Galíleumönnunum sem 

Pílatus lét drepa er þeir færðu fórnir sínar svo að blóð þeirra blandaðist fórnarblóðinu. Jesús mælti 

við þá: „Haldið þér að þessir Galíleumenn hafi verið meiri syndarar en allir aðrir Galíleumenn 

fyrst þeir urðu að þola þetta?““ Lúk 13.1-2 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

Dæmi 21 hér að ofan á einnig heima í flokki 1.a. sökum þess að hér hefur karlkyn ft. verið varðveitt. 

 

22. NT 1981: „Jesús tók þá til máls og sagði við lögvitringana og faríseana: „Er leyfilegt að lækna á 

hvíldardegi eða ekki?“ Þeir þögðu við. En hann tók á honum, læknaði hann og lét hann fara.“ Lúk 

14.3-4 
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NT 2005: Óbreytt frá 1981. 

NT 2007: Óbreytt frá 1981. 

 

23. NT 1981: „Þá sagði hann við gestgjafa sinn: „Þegar þú heldur miðdegisverð eða kvöldverð, bjóð 

þá hvorki vinum þínum né bræðrum, ættingjum né ríkum nágrönnum. Þeir bjóða þér aftur,  og 

þú færð endurgjald.““ Lúk 14.12-13 

NT 2005: „Þá sagði Jesús við gestgjafa sinn: „Þegar þú heldur miðdegisverð eða kvöldverð bjóð 

þá hvorki vinum þínum né bræðrum, ættingjum né ríkum nágrönnum því að þeir bjóða þér 

aftur og þú færð það endurgoldið.““ Lúk 14.12-13 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

24. NT 1981: „Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: 

„Samgleðjist mér, því að ég hef fundið sauðinn minn, sem týndur var.““ Lúk 15.6 

NT 2005: „Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: 

„Samgleðjist mér því að ég hef fundið sauðinn minn sem týndur var.““ Lúk 15.6 

NT 2007: „Þegar hann kemur heim kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: 

„Samgleðjist mér því að ég hef fundið sauðinn minn sem týndur var.““ Lúk 15.6 

 

25. NT 1981: „En farísearnir, sem voru menn fégjarnir, heyrðu þetta og gjörðu gys að honum. En 

hann sagði við þá: „Þér eruð þeir, sem réttlætið sjálfa yður í augum manna, en Guð þekkir hjörtu 

yðar. Því það, sem hátt er að dómi manna, er viðurstyggð í augum Guðs.““ Lúk 16.14-15 

NT 2005: „En farísearnir, sem voru menn fégjarnir, heyrðu þetta og gerðu gys að Jesú. En hann 

sagði við þá: „Þér eruð þeir sem réttlætið sjálfa yður í augum manna, en Guð þekkir hjörtu yðar. 

Því það, sem hátt er að dómi manna, er viðurstyggð í augum Guðs.““ Lúk 16.14-15 

NT 2007: „En farísearnir, sem voru menn fégjarnir, heyrðu þetta og gerðu gys að Jesú. En hann 

sagði við þá: „Þér eruð þeir sem réttlætið sjálfa yður í augum manna en Guð þekkir hjörtu yðar. 

Því það sem hátt er að dómi manna er viðurstyggð í augum Guðs.““ Lúk 16.14-15  

 

26. NT 1981: „Og er hann kom inn í þorp nokkurt, mættu honum tíu menn líkþráir. Þeir stóðu 

álengdar, ... “ Lúk 17.12 

NT 2005: „Og er hann kom inn í þorp nokkurt mættu honum tíu líkþráir menn. Þeir stóðu 

álengdar, ... “ Lúk 17.12 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

27. NT 1981: „„Hann verður framseldur heiðingjum, menn munu hæða hann, misþyrma honum og 

hrækja á hann. Þeir munu húðstrýkja hann og lífláta, en á þriðja degi mun hann upp rísa.““ Lúk 

18.32-33 
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NT 2005:  „„Hann verður framseldur mönnum sem þekkja ekki Guð. Þeir munu hæða hann, 

misþyrma honum og hrækja á hann. Þeir munu húðstrýkja hann og lífláta en á þriðja degi mun 

hann upp rísa.““ Lúk 18.32-33 

NT 2007: „„Hann verður framseldur heiðingjum. Þeir munu hæða hann, misþyrma honum og 

hrækja á hann. Þeir munu húðstrýkja hann og lífláta en á þriðja degi mun hann upp rísa.““ Lúk 

18.32-33 

 

28. NT 1981: „Því að þeir dagar munu koma yfir þig, að óvinir þínir munu gjöra virki um þig, setjast 

um þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín, sem í þér eru, og 

ekki láta standa stein yfir steini í þér, vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunartíma.“ Lúk 19.43-

44 

NT 2005: „Því að þeir dagar munu koma yfir þig að óvinir þínir munu gera virki um þig, setjast 

um þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru og ekki 

láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunartíma.“ Lúk 19.43-44 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

29. NT 1981: „„Á settum tíma sendi hann þjón til vínyrkjanna, að þeir fengju honum hlut af ávexti 

víngarðsins, en vínyrkjarnir börðu hann og sendu burt tómhentan.““ Lúk 20.10 

NT 2005: „„Á settum tíma sendi hann þjón til vínyrkjanna að þeir fengju honum hlut af ávexti 

víngarðsins en vínyrkjarnir börðu hann og sendu burt tómhentan.““ Lúk 20.10  

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

30. NT 1981: „Þá komu nokkrir saddúkear, en þeir neita því, að upprisa sé til, og sögðu við hann:“ 

Lúk 20.27 

NT 2005: „Þá komu nokkrir saddúkear en þeir neita því að upprisa sé til og sögðu við Jesú:“ Lúk 

20.27 

NT 2007: „Þá komu nokkrir saddúkear, en þeir neita því að upprisa sé til, og sögðu við Jesú:“ 

Lúk 20.27 

 

31. NT 1981: „„Varist fræðimennina, sem fýsir að ganga í síðskikkjum og er ljúft að láta heilsa sér á 

torgum, vilja skipa æðsta bekk í samkundunum og hefðarsæti í veislum. Þeir eta upp heimili 

ekkna og flytja langar bænir að yfirskini. Þeir munu fá því þyngri dóm.““ Lúk 20.46- 47 

NT 2005: „„Varist fræðimennina sem fýsir að ganga í síðskikkjum og er ljúft að láta heilsa sér á 

torgum, vilja skipa æðsta bekk í samkundum og hefðarsæti í veislum. Þeir hlunnfara ekkjur og 

hafa af þeim heimili þeirra og flytja langar bænir að yfirskini. Þeir munu fá því þyngri dóm.““ 

Lúk 20.46-47 
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NT 2007: „„Varist fræðimennina sem fýsir að ganga í síðskikkjum og er ljúft að láta heilsa sér á 

torgum, vilja skipa æðsta bekk í samkundunum og hefðarsæti í veislum. Þeir mergsjúga ekkjur og 

hafa af þeim heimili þeirra en flytja langar bænir að yfirskini. Þeir munu fá því þyngri dóm.““ Lúk 

20.46-47 

 

32. NT 1981: „En þeir menn, sem gættu Jesú, hæddu hann og börðu, huldu andlit hans og sögðu: 

„Spáðu nú, hver það var, sem sló þig?“ Og marga aðra svívirðu sögðu þeir við hann.“ Lúk 22.63-

65 

NT 2005: „En þeir menn, sem gættu Jesú, hæddu hann og börðu, huldu andlit hans og sögðu: „Þú 

ert spámaður, segðu hver sló þig?“ Og marga aðra svívirðu sögðu þeir við hann.“ Lúk 22.63-65  

NT 2007: „En þeir menn sem gættu Jesú hæddu hann og börðu, huldu andlit hans og sögðu: „Þú 

ert spámaður, segðu hver sló þig?“ Og marga aðra svívirðu sögðu þeir við hann.“ Lúk 22.63-65  

 

b. Kyni nafnorðsins ekki fylgt í Biblíunni 2007 
 

1. NT 1981: „Foreldrar hans ferðuðust ár hvert til Jerúsalem á páskahátíðinni. Og þegar hann var 

tólf ára gamall, fóru þau upp þangað eins og siður var á hátíðinni.“ Lúk 2.41 

NT 2005: „Foreldrar Jesú ferðuðust ár hvert til Jerúsalem á páskahátíðinni. Þegar hann var tólf 

ára fóru þau upp þangað eins og þau voru vön og tóku Jesús með sér.“ Lúk 2.41 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

2. NT 1981: „Pílatus kallaði nú saman æðstu prestana, höfðingjana og fólkið og mælti við þá:“ 

Lúk 23.13-14 

NT 2005: Óbreytt frá 1981. 

NT 2007: „Pílatus kallaði nú saman æðstu prestana, höfðingjana og fólkið og mælti:“ Lúk 

23.13-14 

 

 
Fyrra bréf Páls til Korintumanna 
 
a. Kyni nafnorðsins fylgt í Biblíunni 2007 
 
 

1. NT 1981: „En ég áminni yður, bræður, í nafni Drottins vors Jesú Krist, að þér séuð allir 

samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðal yðar, heldur að þér séuð fullkomlega sameinaðir í 

sama hugarfari og í sömu skoðun. Því að mér hefur verið tjáð um yður, bræður mínir, af 

heimilismönnum Klóe, að þrætur eigi sér stað á meðal yðar. Ég á við þetta, að sumir yðar segja:“ 

1Kor 1.10-12 
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NT 2005: „En ég hvet yður systkin, í nafni Drottins vors Jesú Krists, að vera öll samhuga og ekki 

séu flokkadrættir á meðal yðar. Verið heldur samlynd og einhuga. Því að heimilismenn Klóe hafa 

tjáð mér um yður, bræður mínir og systur, að þrætur eigi sér stað á meðal yðar. Ég á við að 

sumir yðar segja:“ 1Kor 1.10-12 

NT 2007: „En ég hvet ykkur, systkin, í nafni Drottins vors Jesú Krists, að vera öll samhuga og 

ekki séu flokkadrættir á meðal ykkar. Verið heldur samlynd og einhuga. Því að heimilismenn 

Klóe hafa tjáð mér um ykkur, bræður mínir og systur, að þrætur eigi sér stað á meðal ykkar. Ég á 

við að sum ykkar segja:“ 1Kor 1.10-12 

Dæmi eitt hér að ofan á einnig heima í flokki 4.d. sökum þess að hér er um að ræða ávarp í 2. persónu þar 

sem karlkyn ft. hefur ekki verið varðveitt. 

 
2. NT 1981: „Bræður, hyggið að köllun yðar: Þér voruð ekki margir vitrir að manna dómi, ekki 

margir máttugir, ekki margir stórættaðir.“ 1Kor 1.26 

NT 2005: „Systkin, minnist þess hvernig þér voruð þegar Guð kallaði yður: Mörg yðar voruð 

ekki vitur að dómi manna, ekki voldug eða stórættuð.“ 1Kor 1.26 

NT 2007: „Minnist þess, systkin, hvernig þið voruð þegar Guð kallaði ykkur: Mörg ykkar voru 

ekki vitur að manna dómi, ekki voldug eða ættstór.“ 1Kor 1.26 

Dæmi 2 hér að ofan á einnig heima í flokki 4.d. sökum þess að hér er um að ræða ávarp í 2. persónu þar 

sem karlkyn ft. hefur ekki verið varðveitt. 

 

3. NT 1981: „Enginn af höfðingjum þessarar aldar þekkti hana, því að ef þeir hefðu þekkt hana, 

hefðu þeir ekki krossfest Drottin dýrðarinnar.“ 1Kor 2.8 

NT 2005: „Enginn af höfðingjum þessa heims þekkti hana því að þeir hefðu ekki krossfest 

Drottin dýrðarinnar ef þeir hefðu þekkt speki Guðs.“ 1Kor 2.8 

NT 2007: „Enginn af höfðingjum þessa heims þekkti hana. Hefðu þeir þekkt hana hefðu þeir ekki 

krossfest Drottin dýrðarinnar.“ 1Kor 2.8 

 

4. NT 1981: „Í lögmálinu er ritað: Með annarlegu tungutaki og annarlegum vörum mun ég tala til 

lýðs þessa, og eigi að heldur munu þeir heyra mig, segir Drottinn.“ 1Kor 14.21 

NT 2005: „Í lögmálinu er ritað: Með annarlegu tungutaki og annarlegum vörum mun ég tala til 

þessa fólks og samt mun það ekki hlýða mér, segir Drottinn.“  1Kor 14.21 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

5. NT 1981: „Ef nú allur söfnuðurinn kæmi saman og allir töluðu tungum, og inn kæmu fáfróðir 

menn eða vantrúaðir, mundu þeir þá ekki segja:“ 1Kor 14.23 

NT 2005: „Ef nú allur söfnuðurinn kæmi saman og allir töluðu tungum og inn kæmu menn utan 

safnaðar eða vantrúaðir, mundu þeir þá ekki segja:“ 1Kor 14.23 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 
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b. Kyni nafnorðsins ekki fylgt í Biblíunni 2007 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi.  

 

 

Fyrra bréf Páls til Tímóteusar 
 
a. Kyni nafnorðsins fylgt í Biblíunni 2007 
 

1. NT 1981: „Þessu valda hræsnisfullir lygarar, sem eru brennimerktir á samvisku sinni. Það eru 

þeir, sem meina hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu, er Guð hefur skapað til 

þess að við henni sé tekið með þakkargjörð af trúuðum mönnum, er þekkja sannleikann.“ 1Tím 

4.2-3 

NT 2005: „Þessu valda hræsnisfullir lygarar sem eru brennimerktir á samvisku sinni. Þeir banna 

hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu er Guð hefur skapað til þess að við henni sé 

tekið með þakklæti af trúuðum mönnum er þekkja sannleikann.“ 1Tím 4.2-3 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

2. NT 1981: „Öldungar þeir, sem veita góða forstöðu, séu hafðir í tvöföldum metum, allra helst 

þeir sem erfiða í orðinu og í kennslu.“ 1Tím 5.17 

NT 2005: „Öldungar þeir, sem veita góða forstöðu, séu hafðir í tvöföldum metum, allra helst 

þeir sem leggja hart að sér við boðun og fræðslu.“ 1Tím 5.17 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

b. Kyni nafnorðsins ekki fylgt í Biblíunni 2007 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 

 

 

Bréfið til Hebrea 
 

a. Kyni nafnorðsins fylgt í Biblíunni 2007 
 

1. NT 1981: „Annars hefðu þeir hætt að bera þær fram. Dýrkendurnir hefðu þá ekki framar verið 

sér meðvitandi um synd, ef þeir hefðu í eitt skipti fyrir öll orðið hreinir.“ Heb 10.2 

NT 2005: „Hefðu ekki dýrkendurnir þá hætt að bera fórnir fram þar sem þeir væru í eitt skipti 

fyrir öll orðnir hreinir og væru sér ekki framar meðvitandi um synd?“ Heb 10.2 
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NT 2007: „Hefðu ekki dýrkendur Guðs þá annars hætt að fórna ef þeir hefðu hreinsast í eitt 

skipti fyrir öll og væru sér ekki framar meðvitandi um synd? “ Heb 10.2 

 

2. NT 1981: „Hlýðið leiðtogum yðar og verið þeim eftirlátir. Þeir vaka yfir sálum yðar og eiga að 

lúka reikning fyrir þær. Verið þeim eftirlátir til þess að þeir geti gjört það með gleði, ekki 

andvarpandi. Það væri yður til ógagns.“ Heb 13.17 

NT 2005: „Hlýðið leiðtogum yðar og verið þeim eftirlát. Þeir vaka yfir sálum yðar og eiga að 

lúka reikningi fyrir þær. Verið þeim eftirlát til þess að þeir geti gert það með gleði, ekki 

andvarpandi. Það væri yður til ógagns.“ Heb 13.17 

NT 2007: „Hlýðið leiðtogum ykkar og verið þeim eftirlát. Þeir vaka yfir sálum ykkar og eiga að 

lúka reikningi fyrir þær. Verið þeim eftirlát til þess að þeir geti gert það með gleði, ekki 

andvarpandi. Það væri ykkur til ógagns.“ Heb 13.17 

 

Í dæmi 2 hér að ofan er lýsingarorðinu kk. ft. eftirlátir breytt í hk.ft. og því flokkast þetta dæmi einnig undir 

flokk 4.b. 

 

b. Kyni nafnorðsins ekki fylgt í Biblíunni 2007 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 

 

 

Opinberunarbók Jóhannesar 

 

a. Kyni nafnorðsins fylgt í Biblíunni 2007 
 

1. NT 1981: „Og láttu forgarðinn, sem er fyrir utan musterið, vera fyrir utan og mæl hann ekki, því 

að hann er fenginn heiðingjunum, og þeir munu fótum troða borgina helgu í fjörutíu og tvo 

mánuði.“ Opb 11.2 

NT 2005: „En forgarðinu fyrir utan musterið skaltu sleppa og mæl hann ekki því að hann er 

ætlaður heiðingjunum og þeir munu fótum troða borgina helgu í fjörutíu og tvo mánuði.“ Opb 

11.2 

NT 2007: „En forgarðinum fyrir utan musterið skalt þú sleppa og mæl hann ekki því að hann er 

ætlaður heiðingjunum og þeir munu fótum troða borgina helgu í fjörutíu og tvo mánuði.“ Opb 

11.2 

 

2. NT 1981: „Og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsspámannsins þrjá 

óhreina anda, sem froskar væru, því að þeir eru djöfla andar, sem gjöra tákn.“ Opb 16.13-14 
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NT 2005: „Þá sá ég þrjá óhreina anda líka froskum fara út af munni drekans og af munni dýrsins 

og af munni falsspámannsins. Þeir eru djöfla andar sem gera tákn.“ Opb 16.13-14 

NT 2007: „Þá sá ég þrjá óhreina anda, líka froskum, fara út af munni drekans og af munni 

dýrsins og af munni falsspámannsins. Þeir eru djöfla andar sem gera tákn.“ Opb 16.13-14 

 

b. Kyni nafnorðsins ekki fylgt í Biblíunni 2007 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 

 

 

3. Fornafn vísar til sérstæðs lýsingarorðs 
 
Markúsarguðspjall 
 

a. Kyni lo. í kk.ft. fylgt 
 
 

1. NT 1981: „Og hvar sem hann kom í þorp, borgir eða bæi, lögðu menn sjúka á torgin og báðu 

hann, að þeir fengju rétt að snerta fald klæða hans, og allir þeir, sem snertu hann, urðu heilir.“ 

Mrk 6.56 

NT 2005: „Og hvar sem Jesús kom í þorp, borgir eða á bæi lögðu menn sjúka á torgin og báðu 

hann að þeir fengju rétt að snerta fald klæða hans og allir þeir sem snertu hann urðu heilir.“ Mrk 

6.56 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

2. NT 1981: „Og margir breiddu klæði sín á veginn, en aðrir lim, sem þeir höfðu skorið á 

völlunum.“ Mrk 11.8 

NT 2005:  „Og margir breiddu klæði sín á veginn en aðrir lim sem þeir höfðu skorið á 

völlunum.“ Mrk 11.8  

NT 2007: „Og margir breiddu klæði sín á veginn en aðrir lim sem þeir höfðu skorið af trjánum.“ 

Mrk 11.8 

 

3. NT 1981: „„Margir munu koma í mínu nafni og segja: ‚Það er ég!‘ og marga munu þeir leiða í 

villu.““ Mrk 13.6 

NT 2005: Óbreytt frá 1981. 

NT 2007: „„Margir munu koma í mínu nafni og segja: Það er ég! og marga munu þeir leiða í 

villu.““ Mrk 13.6 

 

b. Kyni lo. í kk.ft. ekki fylgt 
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Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 

 

 

 

Lúkasarguðspjall 
 
a. Kyni lo. í kk.ft. fylgt 
 

1. NT 1981: „Og Jesús svaraði þeim: „Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir 

eru.““ Lúk 5.31 

NT 2005: „Og Jesús svaraði þeim: „Ekki þurfa heilbrigðir læknis við heldur þeir sem sjúkir 

eru.““ Lúk 5.31 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

Fjallað er um þetta dæmi í grein 3.2 í meginmáli, en hér vísar ekkert fornafn til karlkyns ft. heilbrigðir. 

 

2. NT 1981: „„Þegar þú gjörir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum, og 

munt þú sæll verða, því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú færð það endurgoldið í upprisu 

réttlátra.““ Lúk 14.13-14 

NT 2005: „„Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum og munt 

þú sæll verða því þeir geta ekki endurgoldið þér en þú færð það endurgoldið í upprisu réttlátra.““ 

Lúk 14.13-14 

NT 2007: „„Þegar þú gerir veislu þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum og munt 

þú sæll verða því þeir geta ekki endurgoldið þér en þú færð það endurgoldið í upprisu réttlátra.““ 

Lúk 14.13-14 

 

b. Kyni lo. í kk.ft. ekki fylgt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 

 

 

Fyrra bréf Páls til Korintumanna 
 
a. Kyni lo. í kk.ft. fylgt 

 

1. NT  1981: „Ég fyrir mitt leyti reyni í öllu að þóknast öllum og hygg ekki að eigin hag, heldur hag 

hinna mörgu, til þess að þeir verði hólpnir.“ 1Kor 10.33 

NT 2005: „Ég fyrir mitt leyti reyni í öllu að þóknast öllum og hygg ekki að eigin hag heldur hag 

hinna mörgu, til þess að þeir verði hólpnir.“ 1Kor 10.33 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 
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b. Kyni lo. í kk.ft. ekki fylgt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 

 

Fyrra bréf Páls til Tímóteusar 
 
a. Kyni lo. í kk.ft. fylgt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 
b. Kyni lo. í kk.ft. ekki fylgt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 

Bréfið til Hebrea 
 
a. Kyni lo. í kk.ft. fylgt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 
b. Kyni lo. í kk.ft. ekki fylgt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 

Opinberunarbók Jóhannesar 
 

a. Kyni lo. í kk.ft. fylgt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 
b. Kyni lo. í kk.ft. ekki fylgt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
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4. Hópur ávarpaður í 2. persónu 
 
Markúsarguðspjall 
 
a. Boðháttarsetning í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 
b. Boðháttarsetning í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 
 

1. NT 1981: „Aftur kallaði hann til sín mannfjöldann og sagði: „Heyrið mig allir, og skiljið.““ Mrk 

7.14 

NT 2005: „Aftur kallaði Jesús til sín mannfjöldann og sagði: „Heyrið mig öll og skiljið.““ Mrk 

7.14  

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

2. NT 1981: „Verið varir um yður“ Fyrirsögn Mrk 13 

NT 2005: Óbreytt frá 1981. 

NT 2007: „Verið vör um yður“ Fyrirsögn Mrk 13  

 
c. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 

d. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 
 
 
Lúkasarguðspjall 
 
a. Boðháttarsetning í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 
 

1. NT 1981: „Verið þrautseigir og þér munuð ávinna sálir yðar.“ Lúk 21.19 

NT 2005: „Verið þrautseig og þér munuð frelsast.“ Lúk 21.19  

NT 2007: „Verið þrautseigir, með því munuð þér ávinna lífið.“ Lúk 21.19 

 

b. Boðháttarsetning í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 
 

1. NT 1981: „Verið miskunnsamir, eins og faðir yðar er miskunnsamur.“ Lúk 6.36 

NT 2005: „Verið miskunnsöm eins og faðir yðar er miskunnsamur.“ Lúk 6.36 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 
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c. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 
 

1. NT 1981: „Þá hóf hann upp augu sín, leit á lærisveina sína og sagði: „Sælir eruð þér, fátækir, því 

að yðar er Guðs ríki.““ Lúk 6.20 

NT 2005: „Þá leit Jesús á lærisveina sína og þau sem fylgdu honum og sagði: „Sæl eruð þér, sem 

fátæk eruð, því að yðar er Guðs ríki.““ Lúk 6.20 

NT 2007: „Þá hóf Jesús upp augun, leit á lærisveina sína og sagði: „Sælir eruð þér, fátækir, því 

að yðar er Guðs ríki.““ Lúk 6.20 

 

d. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 
 

1. NT 1981: „Dæmið ekki, og þér munuð eigi dæmdir verða. Sakfellið eigi, og þér munuð eigi 

sakfelldir verða. Sýknið, og þér munuð sýknaðir verða.“ Lúk 6.37 

NT 2005: „Dæmið ekki og þér munuð eigi verða dæmd. Sakfellið eigi og þér munuð eigi verða 

sakfelld. Fyrirgefið öðrum og Guð mun fyrirgefa yður.“ Lúk 6.37 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

Fyrra bréf Páls til Korintumanna 
 

a. Boðháttarsetning í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 
b. Boðháttarsetning í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 
 

1. NT 1981: „ . . . , verið staðfastir, óbifanlegir, síauðugir í verki Drottins. Þér vitið að erfiði yðar 

er ekki árangurslaust í Drottni.“ 1Kor 15.58 

NT 2005: „ . . . , verið staðföst, óbifanleg, síauðug við að þjóna Drottni. Þér vitið að Drottinn 

lætur erfiði yðar ekki verða til ónýtis.“ 1Kor 15.58 

NT 2007: „ . . . , verið staðföst, óbifanleg, síauðug í verki Drottins. Þið vitið að Drottinn lætur 

erfiði ykkar ekki verða til ónýtis.“ 1Kor 15.58  

 

c. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 

d. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 
 

1. NT 1981: „Í honum eruð þér auðgaðir orðnir í öllu, í hvers konar ræðu og hvers konar 

þekkingu.“ 1Kor 1.5 

NT 2005: „Kristur hefur auðgað yður á allan hátt svo að þér búið yfir allri mælsku og allri 

þekkingu.“ 1Kor 1.5 



 30

NT 2007: „Hann hefur auðgað ykkur á allan hátt svo að þið búið yfir allri mælsku og allri 

þekkingu.“ 1Kor 1.5 

 

2. NT 1981: „ . . . , heldur að þér séuð fullkomlega sameinaðir í sama hugarfari og í sömu skoðun.“ 

1Kor 1.10 

NT 2005: „Verið heldur samlynd og einhuga.“ 1Kor 1.10  

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 
3. NT 1981: „En ég áminni yður, bræður, í nafni Drottins vors Jesú Krists, að þér séuð allir 

samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðal yðar, . . . “ 1Kor 10.1  

NT 2005: „En ég hvet yður systkin, í nafni Drottins vors Jesú Krists, að vera öll samhuga og ekki 

séu flokkadrættir á meðal yðar.“ 1Kor 10.1 

NT 2007: „En ég hvet ykkur, systkin, í nafni Drottins vors Jesú Krists, að vera öll samhuga og 

ekki séu flokkadrættir á meðal ykkar.“ 1Kor 10.1  

 

4. NT 1981: „Því að mér hefur verið tjáð um yður, bræður mínir, af heimilismönnum Klóe, að 

þrætur eigi sér stað á meðal yðar. Ég á við þetta, að sumir yðar segja: „Ég er Páls,“ og aðrir: „Ég 

er Apollóss,“ eða: „Ég er Kefasar, “ eða: „Ég er Krists.““ 1Kor 1.11-12 

NT 2005: „Því að heimilismenn Klóe hafa tjáð mér um yður, bræður mínir og systur, að þrætur 

eigi sér stað á meðal yðar. Ég á við að sumir yðar segja: „Ég fylgi Páli“ og aðrir: „Ég fylgi 

Appollós“ eða: „Ég fylgi Kefasi,“eða: „Ég fylgi Kristi.““ 1Kkor 1.11-12 

NT 2007: „Því að heimilismenn Klóe hafa tjáð mér um ykkur, bræður mínir og systur, að þrætur 

eigi sér stað á meðal ykkar. Ég á við að sum ykkar segja: „Ég fylgi Páli,“ og aðrir: „Ég fylgi 

Appollós,“ eða: „Ég fylgi Kefasi,“ eða: „Ég fylgi Kristi.““ 1Kor 1.11-12 

 

5. NT 1981: „Bræður, hyggið að köllun yðar: Þér voruð ekki margir vitrir að manna dómi, ekki 

margir máttugir, ekki margir stórættaðir.“ 1Kor 1.26 

NT 2005: „Systkin, minnist þess hvernig þér voruð þegar Guð kallaði yður: Mörg yðar voruð 

ekki vitur að dómi manna, ekki voldug eða stórættuð.“ 1Kor 1.26 

NT 2007: „Minnist þess, systkin, hvernig þið voruð þegar Guð kallaði ykkur: Mörg ykkar voru 

ekki vitur að manna dómi, ekki voldug eða ættstór.“ 1Kor 1.26 

 

6. NT 1981: „Þér eruð þegar orðnir mettir, þér eruð þegar orðnir auðugir, án vor eruð þér orðnir 

konungar“. 1Kor 4.8 

NT 2005: „Þér eruð þegar orðin mett, þér eruð þegar orðin auðug, án vor eruð þér orðin 

konungar.“ 1Kor 4.8 

NT 2007: „Þið eruð þegar orðin mett, þið eruð þegar orðin auðug, án mín eruð þið orðin 

konungar.“ 1Kor 4.8 
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7. NT 1981: „Vér erum heimskir sökum Krists, en þér vitrir fyrir samfélag yðar við Krist! Vér erum 

veikir, en þér sterkir, þér eruð í hávegum hafðir, en vér óvitrir.“ 1Kor 4.10 

NT 2005: „Vér erum heimskir sökum Krists en þér vitur vegna samfélags yðar við Krist! Vér 

erum veikir en þér eruð sterk, þér eruð í hávegum höfð en vér óvitrir.“ 1Kor 4.10 

NT 2007: „Við erum heimskir sökum Krists en þið vitur vegna samfélags ykkar við Krist! Við 

erum veikir en þið sterk, þið eruð í hávegum höfð en við óvitrir.“ 1Kor 4.10 

 

8. NT 1981: „Víst verður að vera flokkaskipting á meðal yðar, til þess að þeir yðar þekkist úr, sem 

hæfir eru.“ 1Kor 11.19 

NT 2005: „Víst verður að vera flokkaskipting á meðal yðar til þess að þau yðar þekkist úr, sem 

hæf eru.“ 1Kor 11.19 

NT 2007: „Reyndar verða flokkar að vera meðal ykkar til þess að í ljós komi hverjum má 

treysta.“ 1Kor 11.19 

 

9. NT 1981: „Þér eruð líkami Krists og limir hans hver um sig.“ 1Kor 12.27 

NT 2005: „Þér eruð líkami Krists og limir hans hvert um sig.“ 1Kor 12.27 

NT 2007: „Þið eruð líkami Krists og limir hans hvert um sig. “ 1Kor 12.27 

 

10. NT 1981: „Vaknið fyrir alvöru og syndgið ekki. Nokkrir hafa enga þekkingu á Guði. Yður til 

blygðunar segi ég það.“ 1Kor 15.34 

NT 2005: „Komið til sjálfra yðar og syndgið ekki. Sum yðar þekkja ekki Guð. Það segi ég yður til 

blygðunar.“ 1Kor 15.34  

NT 2007: „Vaknið til fulls og hættið að syndga. Sum ykkar þekkja ekki Guð. Það segi ég ykkur til 

blygðunar.“ 1Kor 15.34 

 

Fyrra bréf Páls til Tímóteusar 
 
a. Boðháttarsetning í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 

 

b. Boðháttarsetning í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 
 

1. NT 1981: „Hlýðið leiðtogum yðar og verið þeim eftirlátir. Þeir vaka yfir sálum yðar og eiga að 

lúka reikning fyrir þær. Verið þeim eftirlátir til þess að þeir geti gjört það með gleði, ekki 

andvarpandi.“ Heb 13.17 
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NT 2005: „Hlýðið leiðtogum yðar og verið þeim eftirlát. Þeir vaka yfir sálum yðar og eiga að 

lúka reikningi fyrir þær. Verið þeim eftirlát til þess að þeir geti gert það með gleði, ekki 

andvarpandi.“ Heb 13.17 

NT 2007: „Hlýðið leiðtogum ykkar og verið þeim eftirlát. Þeir vaka yfir sálum ykkar og eiga að 

lúka reikningi fyrir þær. Verið þeim eftirlát til þess að þeir geti gert það með gleði, ekki 

andvarpandi.“ Heb 13.17 

 
 
c. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 

d. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 
 

Bréfið til Hebrea 
 

a. Boðháttarsetning í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 
b. Boðháttarsetning í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 
 

1. NT 1981: „Gjörist ekki sljóir.“ Heb 6.12 

NT 2005: „Gerist ekki sljó.“ Heb 6.12 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 
c. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 

d. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 
 

1. NT 1981: „Þér eruð ekki komnir til fjalls, sem á verður þreifað, ekki til brennandi elds og sorta, 

myrkurs, ofviðris og básúnuhljóms og raustar sem talaði svo að þeir, sem hana heyrðu, báðust 

undan því að meira væri til sín talað.“ Heb 12.18-19  

NT 2005: „Þér eruð ekki komin til fjalls, sem á verður þreifað, ekki til brennandi elds og sorta, 

myrkurs, ofviðris og básúnuhljóms og raustar sem talaði svo að þeir sem hana heyrðu báðust 

undan því að meira væri til sín talað.“ Heb 12.18-19 

NT 2007: „Þið eruð ekki komin til fjalls sem á verður þreifað, ekki til brennandi elds og sorta, 

myrkurs, ofviðris og básúnuhljóms og raustar sem talaði svo að þeir sem hana heyrðu báðust 

undan því að meira væri til sín talað.“ Heb 12.18-19 
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Opinberunarbók Jóhannesar 
 

a. Boðháttarsetning í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 
b. Boðháttarsetning í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 
c. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 

d. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
 

Aukadæmi: 
NT 1981: „Sýnið enga fégirni í hegðun yðar, en látið yður nægja það, sem þér hafið. Guð hefur sjálfur sagt: 

„Ég mun ekki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig.““ Heb 13.5 

NT 2005: „Verið ekki fégráðug en látið yður nægja það sem þér hafið. Guð hefur sjálfur sagt: „Ég mun 

ekki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig.““ Heb 13.5 

NT 2007: „Verið ekki fégráðug en látið ykkur nægja það sem þið hafið. Guð hefur sjálfur sagt: „Ég mun 

ekki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig.““ Heb 13.5 

 

Þetta dæmi er athyglisvert að því leytinu til að það sýnir að aðstandendur þýðingarinnar virðist ekki hafa 

hikað við að búa til ný dæmi um hvorugkyn ft. 
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5. Hópur ávarpaður í 1. persónu 
 

Aðeins þrjú dæmi fundust sem féllu í 5. flokk en þau voru úr Fyrra bréfi Páls til Korintumanna og bréfinu 

til Hebrea. 

 

Fyrra bréf Páls til Korintumanna 
 
a. Sambærilegt við boðhátt í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 

 

b. Sambærilegt við boðhátt í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 

 

c. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 

 
1. NT 1981: „Vér erum heimskir sökum Krists, en þér vitrir fyrir samfélag yðar við Krist! Vér erum 

veikir, en þér sterkir, þér eruð í hávegum hafðir, en vér óvitrir.“ 1Kor 4.10 

NT 2005: „Vér erum heimskir sökum Krists en þér vitur vegna samfélags yðar við Krist! Vér 

erum veikir en þér eruð sterk, þér eruð í hávegum höfð en vér óvitrir.“ 1Kor 4.10 

NT 2007: „Við erum heimskir sökum Krists en þið vitur vegna samfélags ykkar við Krist! Við 

erum veikir en þið sterk, þið eruð í hávegum höfð en við óvitrir.“ 1Kor 4.10 

 

d. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 
 

1. NT 1981: „Ef von vor til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum vér aumkunarverðastir allra 

manna.“ 1Kor 15.19 

NT 2005: „Ef von vor til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum vér aumkunarverðust allra 

manna.“ 1Kor 15.19  

NT 2007: „Ef von okkar til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðust allra 

manna.“ 1Kor 15.19  

 

 

Bréfið til Hebrea 
 
a. Sambærilegt við boðhátt í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 
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b. Sambærilegt við boðhátt í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 

 

c. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. varðveitt 
Ekkert dæmi fannst af þessu tagi. 

 

d. Ekki boðháttur í Biblíunni 1981; kk.ft. ekki varðveitt 

 
1. NT 1981: „Gætið þess, að þér hafnið ekki þeim sem talar. Þeir, sem höfnuðu þeim er gaf guðlega 

bendingu á jörðu, komust ekki undan. Miklu síður munum vér undan komast, ef vér gjörumst 

fráhverfir honum, er guðlega bendingu gefur frá himnum.“ Heb 12.25 

NT 2005: „Gætið þess að þér hafnið ekki þeim sem talar. Þeir sem höfnuðu þeim er gaf guðlega 

bendingu á jörðu komust ekki undan. Miklu síður munum vér komast undan ef vér gerumst 

fráhverf honum er gefur guðlega bendingu frá himnum.“ Heb 12.25 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Eintöludæmi 
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Hér birtast nokkur eintöludæmi sem ýmist höfðu fengið að halda sér óbreytt í útgáfunni frá 2007 eða hafði 

verið hróflað við á einhvern hátt. Þau eru birt hér til fróðleiks, en aðeins er um að ræða lítinn hluta dæma 

um karklyn et. fornafna og lýsingarorða í textunum. 

 

1. NT 1981: „Sjá, ég sendi sendiboða minn á undan þér, er greiða mun veg þinn.“ Mrk 1.2 

NT 2005: „Ég sendi boðbera minn á undan þér, hann á að ryðja þér braut.“ Mrk 1.2  

NT 2007: „Ég sendi sendiboða minn á undan þér, hann á að greiða þér veg.“ Mrk 1.2 

 

2. NT 1981: „Hver og einn sé kyrr í þeirri stöðu, sem hann var kallaður í.“ 1Kor 7.20 

NT 2005: „Hver og einn sé kyrr í þeirri stöðu sem hann var kallaður í.“ 1Kor 7.20 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

3. NT 1981: „Því að sá þræll, sem kallaður er í Drottni, er frelsingi Drottins.“ 1Kor 7.22 

NT 2005: „Því að sá sem var þræll, er Drottinn kallaði hann, er frelsingi Drottins.“ 1Kor 7.22 

NT 2007: „Því að sá sem var þræll er Drottinn kallaði hann er frelsingi Drottins.“ 1Kor 7.22 

 

4. NT 1981: „Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðinu og drekki af bikarnum.“ 1Kor 

11.28 

NT 2005: „Hver maður prófi sjálfan sig áður en hann etur af brauði og drekkur af bikarnum.“ 

1Kor 11.28 

NT 2007:  „Hver maður prófi sjálfan sig áður en hann etur af brauðinu og drekkur af bikarnum.“ 

1Kor 11.28 

 

5. NT 1981: „En öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andinn, og hann útbýtir hverjum einum 

eftir vild sinni.“ 1Kor 12.11 

NT 2005: „Öllu þessu kemur eini og sami andinn til leiðar og hann útbýtir hverjum einum eftir 

vild sinni.“ 1Kor 12.11 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

6. NT 1981: „Umskurnin er ekkert og yfirhúðin ekkert, heldur það að halda boðorð Guðs.“ 1Kor 

7.19 

NT 2005: „Það skiptir ekki máli hvort maður er umskorinn eða ekki, heldur að hann haldi boðorð 

Guðs.“ 1Kor 7.19 

NT 2007: Óbreytt frá 2005. 

 

7. NT 1981: „Því ef þú vegsamar með anda, hvernig á þá sá, er skipar sess hins fáfróða, að segja 

amen við þakkargjörð þinni, þar sem hann veit ekki, hvað þú ert að segja?“ 1Kor 14.16 
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NT 2005: „Ef þú lofar Guð með anda hvernig á þá venjulegur maður sem er viðstaddur að geta 

sagt amen við þakkargerð þinni þar sem hann skilur ekki hvað þú ert að segja?“ 1Kor 14.16 

NT 2007: „Ef þú lofar Guð með anda hvernig á þá venjulegur maður sem er viðstaddur að geta 

sagt amen við þakkargjörð þinni þar sem hann skilur ekki hvað þú ert að segja?“ 1Kor 14.16 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dæmi sem tekin eru af vefrænni útgáfu Biblíunnar 2007 
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Þau dæmi sem hér birtast úr vefrænni útgáfu Biblíunnar frá 2007 fundust þegar leitað var eftir 
orðasambandinu þau sem. Hér birtast svo dæmi úr Biblíunni frá 1981 til samanburðar. 
 
 

1. Biblían frá 1981: „Og þau, sem komu, gengu inn, karlkyns og kvenkyns af öllu holdi, eins og 

Guð hafði boðið honum.“ 1Mós 7.16 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þau sem inn gengu voru karlkyns og kvenkyns af öllum dýrum eins og 

Guð hafði boðið Nóa.“1Mós 7.17 

 

2. Biblían frá 1981: „Og þannig afmáði hann sérhverja skepnu, sem var á jörðinni, bæði menn og 

fénað, skriðkvikindi og fugla loftsins. Það var afmáð af jörðinni. En Nói einn varð eftir, og það 

sem með honum var í örkinni.“ 1Mós 7.23 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Allt líf á jörðinni var afmáð, bæði menn og dýr, skriðdýr og fulglar 

himins. Þau voru máð af jörðinni. En Nói varð einn eftir og þau sem með honum voru í örkinni“ 

1Mós 7:23 

 

3. Biblían frá 1981: „Átta daga gömul skal öll sveinbörn umskera meðal yðar, ættlið eftir ættlið, 

bæði þau, er heima eru fædd, og eins hin, sem keypt eru verði af einhverjum útlendingi, er eigi er 

af þínum ættlegg.“ 1Mós 17.12 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Hvert átta daga sveinbarn skal umskera meðal ykkar, kynslóð eftir 

kynslóð, þau sem heima eru fædd og líka hin sem keypt eru af útlendingi sem eigi er af þínum 

ættlegg.“ 1Mós 17.12 

 

4. Biblían frá 1981: „Umskera skal bæði þann, sem fæddur er í húsi þínu, og eins þann, sem þú 

hefur verði keyptan, og þannig sé minn sáttmáli í yðar holdi sem ævinlegur sáttmáli.“ 1Mós 17.13 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þau skal umskera, bæði þau sem heima eru fædd og þau sem keypta 

hafa verið. Sáttmáli minn á holdi ykkar skal vera eilífur sáttmáli.“ 1Mós 17.13 

 

5. Biblían frá 1981: „Hverjir eru þessir, sem koma fljúgandi eins og ský og sem dúfur til búra 

sinna?“ Jes 60.8 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Hver eru þau sem svífa sem ský og sem dúfur á leið til skýla sinna?“ 

Jes 60.8 

 

6. Biblían frá 1981: „Sú þjóð, sem í myrkri sat, sá mikið ljós. Þeim er sátu í skuggalandi dauðans, er 

ljós upp runnið.“ Matt 4.16 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þau sem búa í 

skuggalandi dauðans skín ljós.“ Matt 4.16 
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7. Biblían frá 1981: „Þegar Jesús heyrði þetta, undraðist hann og mælti við þá, sem fylgdu honum: 

„Sannlega segi ég yður, þvílíka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Ísrael.““ Matt 8.10 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þegar Jesús heyrði þetta undraðist hann og mælti við þau sem fylgdu 

honum: „Sannlega segi ég ykkur, þvílíka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Ísrael.““ Matt 8.10 

 

8. Biblían frá 1981: „Þá munu réttlátir skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefur, hann 

heyri.“ Matt 13.43 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þá munu þau sem hlýtt hafa Guði skína sem sól í ríki föður þeirra. 

Hver sem eyru hefur hann heyri.“ Matt 13.43 

 

9. Biblían frá 1981: „Þeir voru nú á leið upp til Jerúsalem. Jesús gekk á undan þeim, en þeir voru 

skelfdir, og þeir sem eftir fylgdu voru hræddir. Og enn tók hann til sín þá tólf og fór að segja 

þeim, hvað fram við sig ætti að koma.“ Mrk 10.32 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þeir voru nú á leið upp til Jerúsalem. Jesús gekk á undan þeim en þeir 

voru skelfdir og þau sem eftir fylgdu voru hrædd. Og enn tók Jesús til sín þá tólf og fór að segja 

þeim hvað fram við sig ætti að koma.“ Mrk 10.32 

 

10. Biblían frá 1981: „En þegar þér sjáið viðurstyggð eyðingarinnar standa þar, er ekki skyldi – 

lesandinn athugi það – þá flýi þeir, sem í Júdeu eru, til fjalla.“ Mrk 13.14 

Vefræn útgáfa frá 2007: „En þegar þér sjáið viðurstyggð eyðingarinnar standa þar er síst skyldi – 

lesandinn athugi það – þá flýi þau, sem í Júdeu eru, til fjalla.“ Mrk 13.14 

 

11. Biblían frá 1981: „En hann svaraði þeim: „Móðir mín og bræður eru þeir, sem heyra Guðs orð og 

breyta eftir því.““ Lúk 8.21 

Vefræn útgáfa frá 2007: „En Jesús svaraði þeim: „Móðir mín og bræður eru þau sem heyra Guðs 

orð og breyta eftir því.““ Lúk 8.21 

 

12. Biblían frá 1981: „En þeir sem verðir þykja að fá hlutdeild í komandi veröld og upprisunni frá 

dauðum, kvænast hvorki né giftast.“ Lúk 20.35 

Vefræn útgáfa frá 2007: „en þau sem þykja þess verð að rísa upp frá dauðum og lifa í komandi 

veröld kvænast hvorki né giftast.“ Lúk 20.35 

 

13. Biblían frá 1981: „Þá flýi þeir, sem í Júdeu eru, til fjalla, þeir sem í borginni eru, flytjist burt, og 

þeir sem eru á ekrum úti, fari ekki inn í hana.“ Lúk 21.21 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þá flýi þau sem í Júdeu eru til fjalla, þau sem í borginni eru flytjist 

burt og þau sem eru á ekrum úti fari ekki inn í hana.“ Lúk 21.21 
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14. Biblían frá 1981: „En þeir, sem veittu orði hans viðtökur, voru skírðir, og þann dag bættust við 

um þrjú þúsund sálir.“ Post 2.41 

Vefræn útgáfa frá 2007: „En þau sem veittu orði hans viðtökur tóku skírn og þann dag bættust 

við um þrjú þúsund sálir.“ Post 2.41 

 

15. Biblían frá 1981: „Þeir sögðu við hana: „Þú ert frávita.“ En hún stóð fast á því, að svo væri sem 

hún sagði. „Það er þá engill hans,“ sögðu þeir. “ Post 12.15 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þau sem inni voru sögðu við hana: „þú ert frávita.“ En hún stóð fast á 

því að svo væri sem hún sagði.“„Það er þá engill hans,“ sögðu þau.“ Post 12.15 

 

16. Biblían frá 1981: „Því að þeir sem láta stjórnast af holdinu, hyggja á það sem holdsins er, en 

þeir, sem láta stjórnast af andanum, hyggja á það sem andans er.“ Róm 8.5 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugann við það sem hann krefst. 

En þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugann við það sem hann vill.“ Róm 8.5 

 

17. Biblían frá 1981: „Þeir, sem eru holdsins menn, geta ekki þóknast Guði.“ Róm 8.8 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þau sem lúta eigin hag geta ekki þóknast Guði.“ Róm  

8.8 

 

18. Biblían frá 1981: „Því að þá, sem hann þekkti fyrirfram, hefur hann og fyrirhugað til þess að 

líkjast mynd sonar síns, svo að hann sé frumburður meðal margra bræðra.“ Róm 8.29 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þau sem hann þekkti fyrir fram hefur hann og fyrirhugað til þess að 

mótast eftir mynd sonar síns svo að hann sé frumburður meðal margra systkina.“ Róm 8.29 

 

19. Biblían frá 1981: „Þá sem hann fyrirhugaði, þá hefur hann og kallað, og þá sem hann kallaði, 

hefur hann og réttlætt, en þá sem hann réttlætti, hefur hann einnig vegsamlega gjört.“ Róm 8.30 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þau sem hann fyrirhugaði hefur hann og kallað. Þau sem hann kallaði 

hefur hann og réttlætt og þau sem hann réttlætti hefur hann og gert vegsamleg.“ Róm 8.30 

 

20. Biblían frá 1981: „En það segi ég, bræður, tíminn er orðinn stuttur. Hér eftir skulu jafnvel þeir, 

sem kvæntir eru, vera eins og þeir væru það ekki,“ 1Kor 7.29 

Vefræn útgáfa frá 2007: „En það segi ég, systkin, tíminn er orðinn naumur. Hér hefur skulu 

jafnvel þau sem gift eru vera eins og þau væru það ekki,“ 1Kor 7.29 

 

21. Biblían frá 1981: „þeir sem gráta, eins og þeir grétu ekki, þeir sem fagna, eins og þeir fögnuðu 

ekki, þeir sem kaupa, eins og þeir héldu ekki því, sem þeir kaupa,“ 1Kor 7.30 
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Vefræn útgáfa frá 2007: „þau sem gráta eins og þau grétu ekki, þau sem fagna eins og þau 

fögnuðu ekki, þau sem kaupa eins og þau héldu ekki því sem þau keyptu,“ 1Kor 7.30 

 

22. Biblían frá 1981: „og þeir sem nota heiminn, eins og þeir færðu sér hann ekki í nyt. Því að 

heimurinn í núverandi mynd líður undir lok.“ 1Kor 7.31 

Vefræn útgáfa frá 2007: „og þau sem njóta heimsins gæða eins og þau færðu sér þau ekki í nyt. 

Því að heimurinn í núverandi mynd líður undir lok,“ 1Kor 7.31 

 

23. Biblían frá 1981: „Þann vitnisburð gef ég honum, að hann leggur mikið á sig fyrir yður og þá 

sem eru í Laódíkeu og Híerapólis.“ Kól 4.13 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þann vitnisburð gef ég honum að hann leggur mikið á sig fyrir ykkur 

og þau sem eru í Laódíkeu og Híerapólis.“ Kól 4.13 

 

24. Biblían frá 1981: „Ekki viljum vér, bræður, láta yður vera ókunnugt um þá, sem sofnaðir eru, til 

þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir, sem ekki hafa von.“ 1Þess 4.13 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Ekki vil ég, systkin, láta ykkur vera ókunnugt um þau sem sofnuð eru, 

til þess að þið séuð ekki hrygg eins og hin sem ekki eiga von.“ 1Þess 4.14 

 

25. Biblían frá 1981: „Því að ef vér trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú 

leiða ásamt honum fram þá, sem sofnaðir eru.“ 1Þess 4.14 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð 

fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru.“ 1Þess 4.14 

 

26. Biblían frá 1981: „Því að það segjum vér yður, og það er orð Drottins, að vér, sem verðum eftir á 

lífi við komu Drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu.“ 1Þess 4.15 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Því að það segi ég ykkur, og það er orð Drottins, að við, sem verðum 

eftir á lífi við komu Drottins, munum alls ekki fyrri verða en þau sem sofnuð eru.“ 1Þess 4.15 

 

27. Biblían frá 1981: „Því að sjálfur Drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils 

raust og með básúnu Guðs, og þeir, sem dánir eru í trú á Krist, munu fyrst upp rísa.“ 1Þess 4.16 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þegar Guð skipar fyrir, þegar raust erkiengilsins kveður við og básuna 

Guðs hljómar, mun sjálfur Drottinn stíga niður af himni og þau sem dóu í trú á Krist munu fyrst 

upp rísa.“ 1Þess 4.16 

 

28. Biblían frá 1981: „Þeir, sem sofa, sofa á nóttunni og þeir, sem drekka sig drukkna, drekka á 

nóttunni.“ 2Þess 5.7 
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Vefræn útgáfa frá 2007:„Því að þau sem sofa, sofa um nætur og þau sem drekka sig drukkin, 

drekka um nætur.“ 2Þess 5.7 

 

 

29. Biblían frá 1981: „og með alls konar ranglætisvélum, sem blekkja þá, sem glatast, af því að þeir 

veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikann, svo að þeir mættu verða hólpnir.“ 2Þess 2.10 

Vefræn útgáfa frá 2007: „og alls konar ranglætisvélum sem blekkja þau sem eru á glötunarleið. 

Þau glatast af því að þau vildu ekki þiggja kærleikann til sannleikans svo að þau mættu verða 

hólpin.“ 2Þess 2.10 

 

30. Biblían frá 1981: „Það orð er satt, og á þetta vil ég að þú leggir alla áherslu, til þess að þeir, sem 

fest hafa trú á Guð, láti sér umhugað um að stunda góð verk. Þetta er gott og mönnum 

nytsamlegt.“ Tít 3.8 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Það orð er satt, og á þetta vil ég að þú leggir alla áherslu til þess að þau 

sem fest hafa trú á Guð láti sér umhugað um að stunda góð verk. Þetta er gott og mönnum 

nytsamlegt.“ Tít 3.8 

 

31. Biblían frá 1981: „hvernig fáum vér þá undan komist, ef vér vanrækjum slíkt hjálpræði sem 

Drottinn flutti fyrst og var staðfest fyrir oss af þeim, er heyrðu?“ Heb 2.3 

Vefræn útgáfa frá 2007: „hvernig fáum við þá komist undan ef við vanmetum slíkt hjálpræði? 

Drottinn flutti það fyrst og þau sem heyrðu það staðfestu það fyrir okkur.“ Heb 2.3 

 

32. Biblían frá 1981: „Þess vegna er hann meðalgangari nýs sáttmála. Hann dó og bætti að fullu fyrir 

afbrotin undir fyrri sáttmálanum, til þess að hinir kölluðu mættu öðlast hina eilífu arfleifð, sem 

heitið var.“ Heb 9.15 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þess vegna er hann meðalgangari nýs sáttmála. Hann dó og bætti að 

fullu fyrir afbrotin undir fyrri sáttmálanum til þess að þau sem Guð hafði kallað mættu öðlast hina 

eilífu arfleifð sem heitið var.“ Heb 9.15 

 

33. Biblían frá 1981: „Þess vegna skulu þeir, sem líða eftir vilja Guðs, fela sálir sínar á hendur 

hinum trúa skapara og halda áfram að gjöra hið góða.“ 1 Pét 4.19 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Þess vegna skulu þau sem líða í hlýðni við Guðs vilja fela sálir sínar á 

hendur hinum trúa skapara og halda áfram að gera hið góða.“ 1 Pét 4.19 

 

34. Biblían frá 1981: „Af því að þú hefur varðveitt orðið um þolgæði mitt mun ég og varðveita þig 

frá reynslustundinni, sem koma mun yfir alla heimsbyggðina, til að reyna þá sem á jörðunni búa.“ 

Opb 3.10 
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Vefræn útgáfa frá 2007: „Af því að þú hefur varðveitt orð mitt um þolgæði mun ég varðveita þig 

á þeirri reynslustund sem á að koma yfir alla heimsbyggðina til að reyna þau sem á jörðinni búa.“ 

Opb 3.10 

 

35. Biblían frá 1981: „Mér var fenginn reyrleggur, líkur staf og sagt var: „Rís upp og mæl musteri 

Guðs og altarið og teldu þá, sem þar tilbiðja.““ Opb 11.1 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Mér var fengin mælistika, lík staf, og sagt: „Rís upp, mæl musteri Guðs 

og altarið og tel þau sem tilbiðja þar.““ Opb 11.1 

 

36. Biblían frá 1981: „Og ég heyrði mikla rödd á himni segja: „Nú er komið hjálpræðið og mátturinn 

og ríki Guðs vors, og veldi hans Smurða. Því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, 

honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt.““ Opb 12.10 

Vefræn útgáfa frá 2007: „Og ég heyrði rödd mikla á himni segja: Nú er komið hjálpræðið og 

mátturinn og ríki Guðs vors og veldi hans Smurða. Því að þeim sem stóð frammi fyrir Guði dag og 

nótt ákærði þau sem trúa hefur verið steypt niður.“ Opb 12.10 

 

 

 


