
Jólnir 

 
Amma segir okkur systkinunum sögur þegar dimmt er og snævi þakin jörð. 

Það er vetur hér núna. 
Við heitum Baugur og Auðna. 
 

-Amma segir að við eigum heima norðarlega á jörðinni okkar. Amma segir 
okkur frá Mundilfara okkar, sem er möndull jarðar, og hvernig halli jarðar 
veldur árstíðunum okkar. Þið getið gúgglað þetta, en við erum þessi litlu 

námfúsu systkin fyrir svo löngu að það var ekki búið að finna upp tölvuna.  
 

Hér á norðurhveli hlökkum við til að sólarganginn fari að lengja, því eina 
birtan okkar á veturna er mjöllin hvít. Þá horfum við á tunglið, norðurljósin 
og stjörnurnar - ef ekki er skýjað eða snjókoma. 

 
Amma kallar vetrarsólhvörfin þriggja nátta dauða Baldurs sólguðs, og hún 

kallar það fæðingu ljóss heimsins þegar hann rís upp á ný á suðurhimni á 
jólunum.  -Nýjárs blessuð sól, segir hún. -Náttúrunnar jól. Jólin okkar. Þau 
eru loforð um að nú fari daginn að lengja á ný. Jólnir þyrjar yfir himininn til 

að reka brott vættir myrkurs og kulda. Allar góðar vættir eru nú að vekja ljós 
heimsins nyrst á norðuhveli. Nú vitum við að Ester vorgyðja mun koma og 
vekja nálina. 

 
Við, einsog önnur börn á bæjunum í kring, berum alltaf út hafra og hey 

handa fararskjóta Jólnis. 
-Heldurðu að það séu ekki mýsnar og fuglarnir sem kroppa þetta? 
Okkur datt þetta stundum í hug, bara sísona. Við setjum nefnilega einnig út 

mat handa álfunum um jólin, og handa forfeðrum okkar sem kannski eru 
jólasveinarnir okkar, og alltaf hverfur maturinn. Við lágum í leyni eina 

nóttina um jólin, og sáum álfana og jólasveinana, fuglana og mýsnar. 
 
Litlu fuglarnir hverfa þegar skammdegissólin sezt, rétt einsog Gríma hafi 

falið þá. Enginn nema hún, nóttin, veit hvar þeir sofa. 
 
Okkur systkinunum dettur í hug að njósna um Jólni. -Skyldi hann í alvöru 

þyrja yfir himininn, og í alvöru reka brott vættir myrkurs og kulda, og í 
alvöru láta fararskjótann sinn maula hafrana og kornið og heyið sem við 

berum út á hjarnið handa honum?  Skyldi Jólnir vera á hestinum sínum eða 
kannski á hreindýrasleða?  
 

Við búum okkur vel. Það er logn núna og stjörnubjart. Við setjum hafra í 
hrúgu á hjarnið á víðavangi þar sem vel sést af himnum ofan. Svo felum við 
okkur á bakvið stóran stein. Ekki endilega alveg viss um að Jólnir komi.  

En þó. 
 

Þarna kemur hann!  Við sjáum fyrst stjörnuljósrák á himni í fjarska, og hún 
nálgast, tekur á sig mynd. Svo lendir Jólnir mjúklega við hafrahrúguna. 
 

-Svona hefur þetta verið í þúsundir ára, kallar Jólnir til okkar. 



Hann hefur þá séð okkur. Vissi af okkur og forvitni okkar allan tímann. 

-Náttúrunnar jól eru undurfagur tími, kallar hann til okkar. 
Svo við komum úr felum, sem í raun voru engar felur, og göngum til hans: 

 
-Ertu Jólnir? 
 

-Mennirnir nefna mig mörgum mörgum nöfnum, vegna þess að ég er öll hin  
mörgu ósýnilegu svið ævi þeirra. Ég skal kenna ykkur hvert eitt og einasta 
þeirra og skilninginn.  Mannlegur skilningur er ykkar forréttindi, börnin góð. 

Hans vegna berið þið ábyrgð á náttúrunni, á öllum dýrum og öllu sem lifir. 
Siðast en ekki sízt á ykkur sjálfum.  

 
Grem eigi guðin að þér, heldur lif í sátt, er að stríða aldrei gegn lögmálum 
náttúrunnar. Slíkt kann nefnilega ekki góðri lukku að stýra. Móðir náttúra 

hefur þanþol, en ef mennirnir ofbjóða umburðarlyndi hennar, springur hún 
og fer hamförum.  

 
Allt líf í veröld veltur á tærleika mannanna, krakkar. Vitið þið til dæmis að 
þið eruð verðurguðin?  Þau eru ekki duttlungarfull, heldur stjórnar tærleiki 

gjörða mannanna náttúrunni allri. Menn ættu aldrei að stríða gegn hennar 
þunga nið. Lögmál hennar eru alltaf rétt. 
 

Við hér á norðurslóðum vitum vel að Vetur konungur á rétt á 26-vikna 
sumarfríi, en honum þykir svo gaman hér hjá okkur, að hann tekur það ekki 

endilega allt. Snædrottningin kemur með honum til að bruna niður af 
fjöllum ofan í byggð. Við skulum því ekkert kippa okkur upp við vorhretin.  
Ester vorgyðja mun koma, og nálin fara að sýna sig. Þetta er loforð 

náttúrunnar. Og Sif haustgyðja mun svo blessa uppskeruna sem kemur á 
haustin.  

 
Vitið þið, krakkar, hvers vegna við erum með kertin á jólatrénu? Hvers vegna 
við erum með hátíðarmatinn, kökurnar, jólahreingerninguna, laufabrauðið, 

sætindin, ljósin, skautið, gjafirnar, jólafötin, jólakúlurnar?  Það er til að 
hjálpa náttúrunni. Gefa henni kraft. Það er til að reka brott vættir myrkurs 
og kulda. Við erum að taka á með móður jörð. Mundilfara hennar. Við 

ættum að skilja táknmálið á bak við venjurnar okkar á hátíðum, og kunna 
að meta það sem pabbi og mamma gera fyrir okkur af kærleika.  

 
Syn, gyðja tærleika, er sú in sanna, sem hleypir engri synþ í gegn. Það 
táknar einnig ljós að fæðast innan okkar, innra ljósið sem Jesú er einnig að 

færa mönnunum. En mennirnir verða að skilja. 
 
Vitið þið nokkuð, að allt sem við gerum kemur til baka til okkar? Þetta er 

einfaldlega náttúrulögmál. Einsog Jesú segir: -Svo sem þið sáið þannig 
munuð þið og upp skera. Hvert orð, hver gjörð, hver hugsun, setur af stað 

Gungni sem, fyrr eða síðar, verður okkar Skuld. Tak eigi meira en þörf 
krefur. Við megum alls ekki verða græðginni að bráð. Gefið náttúrunni á 
móti, því hún er gjöful. 

 



-Hvað getum við gefið henni? spyrjum við. 

 
-Til dæmis þetta sem þið eruð að gera: Þið eruð ekki að heimta gjafir, heldur 

gefa. Það er hin eiginlega sanna jólagjöf.  
Og annað skulið þið gefa henni, það sem eitt er nauðsynlegt, og það skulið 
þið læra: Nýsa niður iðula. Það gefur gnótt. Ríkidæmi er ekki peningar. 

Peningar eru stundum alls ekki brúkaðir til góðs. Hinn mesti fjársjóður er 
dropi þekkingarinnar miklu, sem finnst í Hnitbjörgum innan okkar. Ekki er 
tilgangur í lífinu sá að mæðast í mörgu. Mennirnir eru ekki að fæðast til þess 

að mæðast í að fylla bílskúrinn af dóti.  
 

-Til hvers fæðumst við þá? 
 
-Þetta gleymist oft að segja börnunum, því miður. Hnöggvi mikil. Kannski 

vita þetta of fáir. 
Maður fæðist til að þróast í átt til fullkomnunar. Ég ber einnig nafn yfir það: 

Siddh-artha, Síðhöttur, fullkomnun að markmiði. Hraðferð er að nýsa niður 
iðula.  
 

Viljið þið koma með mér einn hring og sjá allt snævi þakið landið okkar af 
himnum ofan? Þá sjáið þið að aðrir krakkar hafa fóðrað faraskjóta Jólnis, 
rétt einsog þið. Horfið á allt í allt öðru ljósi. Sjáið hvernig við þyrjum yfir 

himininn og rekum brott vættir myrkurs og kulda, og fögnum fögrum 
vetrarsólstöðunum með bjartri von. 

 
Við skulum fara í ferð í himinvídd. Við erum þá að nýsa niður í ginnungagap. 
Hugurinn er leiðin í kyrrð. Sem er okkar eigin vitund. Hugurinn er tækið og 

leiðin þegar við nýsum niður. Hugurinn er sú lífæð sem nærir okkur í kyrrð 
ginnungagaps. Sú næring er þetta eina sem er nauðsynlegt í lífinu.  

 
Hugurinn skyldi ekki hringla í dóti skilningarvitanna. Þá verður hann 
ruglaður og þreyttur. Veslast upp af næringarleysi. Hugurinn okkar þarf að 

vita að aðeins úr kyrrð ginnungagaps tökum við týréttar ákvarðanir.  
 
Ginnungagap er iðandi kyrrð, og um leið óendanleg orka. Mennirnir, hver og 

einn, skapa úr óendanlegum möguleikum eigin vitundar. Hver maður býr til 
sína veröld. Tær maður skapar fagra veröld. Þannig eru veraldir jafn margar 

lifandi mönnum. 
 
Við svífum í himinvídd með Jólni, í kyrrð og friði. Hér skiljum við allt. Hér 

munum við allt, því hér er Mímir okkar vakandi. 
 
-Vitið þið hver er bezta gjöfin? spyr Jólnir. -Þá gjöf gef ég ykkur núna. Hún er 

þekkingin mikla sem við nemum upp í ginnungagapi, í eigin vitund. Hún er 
bezt því hún er handa öllum heiminum. Mennirnir munu nú læra að stríða 

aldrei gegn náttúrulögmálunum, heldur stjórna af tærleika, og skapa 
fullkomið samræmi. Gleðileg jól, ljósin mín. Lifið heil í himinvídd. 
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