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«Solbarn - Stjernebarn - Jordbarn - Håpsbarn - Fredsbarn - Barn fra evighet» 
 
Vi har fått en ny julesalme som synger om 
barnet med de mange navn. Han ropes på til 
redning for alle de andre barna på jorda; 
 - krigsbarnet, - flyktningen, - det skremte 
barnet, det hjemløse og forlatte barnet, - det 
misbrukte, - det glemte barnet, - det 
ensomme barnet, - og det bortskjemte barnet. 
Hvem er dette barnet de synger om? 
Han kom julenatt, - Jesus Kristus. 
 
«Stjernebarnet» 
De fulgte «hans stjerne». Og de fant ham,- 
vismennene. «Stjernebarnet» bar med seg 
evigheten inn på jorda. Jorda har fått en 
himmel hvelvet over seg.  
 
«Barnet fra evighet»  
Han er tegnet på at vi mennesker hører 
evigheten til. Vi går med «evigheten» som 
lengsel i livet. Døden må ikke få det siste ord. 
Vi håper på Gud. 
 
«Jordbarnet» 
Guds Sønn ble et jordbarn. Han ble en av oss. 
Vi og jorda er hans. Jesus Kristus kom og ble 
som den minste på jord. Han ga avkall på all 
storhet. Slik blir det mulig å møte Gud ansikt 
til ansikt. I Jesu ansikt møter vi Guds ansikt. 
Gud viser hvor høyt han setter mennesket ved 
selv å bli menneske. Mennesket er ukrenkelig.  
Mennesket bærer på en «hellighet» fra Gud 
som han har sendt med oss som beskyttelse i 
livet. Alle skal merke etterpå hvordan en 
møter et medmenneske.  

Vi har ansvar for hverandre vi som lever på 
jorda. Vi holder hverandres liv mellom 
hendene. Jesus Kristus holdt våre liv mellom 
sine hender da han døde på korset for vår 
skyld. Gud deler liv og død med oss. Vi er ikke 
glemt, - heller ikke i døden. 
 
«Håpsbarnet» 
Jesus bærer «håpet» med seg inn på jorda, - 
håp om rettferdighet, frihet, og likeverd for 
alle. Håpet om et verdig liv for små og store.  
 
«Fredsbarnet» 
Han utfordrer til forsoning mellom mennesker 
som lever i fiendskap og krig, - som har vendt 
seg bort fra hverandre. Han er kjærlighetens 
kilde, - en kjærlighet som driver vekk all angst 
og frykt. 
 
«Solbarnet» 
Oppstandelsens Kristus. Han har overvunnet 
død og mørke. Han lever! Han kommer igjen i 
soloppgangen og lyset , - med gleden som skal 
vare evig! Jesus Kristus holder jord og himmel 
sammen. Vi er barn av jorda , - vi er 
himmelens barn. Vi er barn av evigheten. 
 
Jeg tror salmen med de mange vakre navn på 
Jesus Kristus, kan bli den nye julesalmen for 
oss. En nydelig glad melodi har den også.  
Den bærer med seg gleden inn i jula.  
 
Velsignet julehøytid.

 
    

 
(1) Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud 
stråler mot oss kjærlighet fra Gud.  
 

(Refreng) Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned, 
så jordens barn i alle land finner julens fred. 
 

(2) Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt, 
misbrukt, skadet i den dype natt. 
(Refreng) 
 
(3) Glemt barn, skremt barn, med sitt såre 
sinn, ingen merker tåren på dets kinn. 

 
(4) Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer, 
trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber. 
(Refreng) 
 

(5) Håpsbarn, fredsbarn, Barn fra evighet, vis 
hvert jordbarn himlens herlighet. 
(Refreng) 
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(Refreng) 


