Vianočné zvony
Všetci: Bim-bam, bim-bam, 4 krát
Som viera.
Som zvon toho mena! Nad celý svet je moja cena
a večnosť zvieram v svojej dlani. Ja v živote i v umieraní
spojujem nebesá i zem a ľuďom záchranou byť chcem.
Zvon viery zvoní do diali, aby sa ľudia nebáli.
Učme sa veriť úprimne, Pán Boh pomôže vám i mne.
Veď ešte nikdy nesklamal toho, kto vieru v Neho mal.
Zvon viery zvoní v diali, nech plameň i v nás zažiari,
jak v Betleheme v dávny čas nech Kristus zrodí sa i v nás.
Keď viera v Krista zajasá, to bude Vianoc okrasa.
Zvon viery zvoní do diali, že všetci o to nestáli,
keď Pán Boh svetu dal svoj dar. Verných je vždycky iba pár.
Však ja chcem zostať medzi nimi, sláviť Ho spevmi vianočnými.
Zvon viery zvoní do diali, aby sme sa viac dívali
na Krista, ktorý víťazí a moc hriechu raz porazí.
Držme sa Jeho pomoci, nebuďme hriechu otroci.
Všetci: Bim-bam, bim-bam, 4 krát
Zvon nádeje nám vyzváňa, blaží nás v chvíľach čakania.
Pretože chceme všetko hneď, mrzí nás niekedy celý svet.
Nádej však nie je nedočkavá, je trpezlivá. Tým je pravá.
Zvon nádeje nám vyzváňa, čakajme chvíľu zhliadania
s tými, čo v hrobe sen svoj spia na Jeho hlas sa prebudia.
A každý, kto mal Krista rád s Ním bude slávne kraľovať.
Zvon nádeje nám vyzváňa: v Kristu je naša záchrana.
Veď preto prišiel do jaslí, aby zachránil svet náš zlý.
A ty bys‘ chcel nad všetkým zúfať? Maj nádej v Neho! Uč sa dúfať!
Všetci: Bim-bam, bim-bam, 4 krát
Zvon lásky zvoní do kraja: najväčšia cnosť som láska - ja.
Či stačí vieru, nádej mať, ak láska bude chybovať?
Ak nemá láska u nás byť, potom zbytočné je tu žiť.
Keď láska srdce riadi, máme sa všetci radi.
Len nech vždy v láske žijeme a nenávisť nesejeme
a radosť Vianoc veliká aj naše srdcia preniká.
Zvon lásky zvoní do noci: bez Krista niet nám pomoci.
Len Ježiš tvojmu životu dá jas, zapudí temnotu.
Jeho láska ťa bude viesť tou najsprávnejšou z všetkých ciest.
Pieseň: Počujete spievať zvony vianočné... (K trónu slávy 30)

