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Ref: Prišli sme ťa vzývať 
prišli sme sa skláňať 
prišli sme ti vyznať si náš Boh 
Si dokonalá láska, dokonale svätý 
dokonale nádherný ku nám 
 
Ja nemám dosť slov opísať 
cenu, ktorú ťa môj hriech stál 
Ja nemám dosť slov opísať 
cenu, ktorú ťa môj hriech stál 
 
Ref: Prišli sme ťa vzývať 
prišli sme sa skláňať 
prišli sme ti vyznať si náš Boh 
Si dokonalá láska, dokonale svätý 
dokonale nádherný ku nám 
 
Do tmy na svet 
prišlo k nám svetlo sveta 
Otvor môj zrak, nech vidím 
krásu lásky 
v ktorej srdce ti spieva 
veď láska a moc ti patrí 
 
Ref: Prišli sme ťa vzývať 
prišli sme sa skláňať 
prišli sme ti vyznať si náš Boh 
Si dokonalá láska, dokonale svätý 
dokonale nádherný ku nám 
 
Kráľ všetkých dní 
a tiež najvyšší vládca 
slávnejší nad nebesá 
Ponížil sa 
prišiel na zem, čo stvoril 
vzdal sa slávy z lásky k nám 
 
Ref: 

Vládca  
Reuben Morgan, Ben Fielding, Hillsong  
 
ESPÉ (SVK)  
 
Každý z nás dúfa v súcit a bezhraničnú 
lásku Ó, Pane, zmiluj sa  
Každý z nás túži prijímať milosť odpustenia  
A nádej spásy 
 
R: Vládca, vrchmi môže hýbať  
Môj Boh je najmocnejší 
Má moc zachrániť nás 
Víťaz, pôvod večnej spásy  
Porazil smrť, z hrobu vstal 
Ježiš víťazne vstal 
 
Biedny som, Ty ma prijímaš 
Všetok môj strach a pády 
Ó, Kriste, zmiluj sa 
Za Tebou túžim kráčať 
Si moja pevná nádej 
Dnes sa Ti dávam 
 
R: Vládca, vrchmi môže hýbať  
Môj Boh je najmocnejší 
Má moc zachrániť nás 
Víťaz, pôvod večnej spásy  
Porazil smrť, z hrobu vstal 
Ježiš víťazne vstal  
 
Zažiar svetlom, nech Ťa svet vidí 
Spievaj, Tebe sláva Kráľ môj víťazný 
Ježiš  
Zažiar svetlom, nech Ťa svet vidí 
Spievaj, Tebe sláva Kráľ môj víťazný 
Ježiš 
 
R: Vládca, vrchmi môže hýbať  
Môj Boh je najmocnejší 
Má moc zachrániť nás 
Víťaz, pôvod večnej spásy  
Porazil smrť, z hrobu vstal 
Ježiš víťazne vstal  


