Rado Mikula feat. Priatelia:
Na Nebesiach
O piesni…
Krátko po mojom obrátení okolo roku 2000 som sa ocitol na kreťanskej
skupinke, na ktorú bol pozvaný aj brat Rado Mikula, v tom čase líder
skupiny Filadelfia. V ten večer nám Rado zaspieval a zahral na
gitare jednu zo svojích nových piesní... Nepamätám si názov piesne,
melódiu ani text, no pamätám si Radov majestátny hlboký hlas,
úprimnosť, autenticitu, nekonvenčnosť a predovšetkým srdce
s nekompromisnou láskou voči Bohu. Rado sa stal časom pastorom
kresťanského zboru v Trebišove a naše cesty sa opäť reálne skrížili
až po viac ako 15 rokoch. Už vtedy vo mne tkvela myšlienka Novej
Piesne, aj keď v tom čase ešte v rôznych iných podobách. Navrhol som
Radovi spoluprácu a jej výsledkom sa stala pieseň „Na Nebesiach“.
Rado bol autorom pôvodného nápevu a textu, s ktorým mi však dovolil
pracovať a vniesť doň trochu vlastného rozmeru. Vďaka talentu
a kreativite Peťa Illésa sa nám podarilo pieseň ošatiť do moderného
outfitu a vznikla tak jedinečná skladba, ktorá je mocná aj krotká,
hrdá aj pokorná, jednoduchá aj pestrofarebná, tradičná aj moderná
zároveň. Pieseň je oslavou majestátneho, slávneho a silného Boha,
ktorý opustil svoj trón a zostúpil na zem, aby zachránil svoj ľud,
prijal ho vo svojej láske a na veky zmenil jeho údel! (Andres)
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Akordy a text
Intro: G, e, C, D
G
e
Na Nebesiach, Bohu sláva
C
D
Jeho zemou hučí chvála
G
e
Život svojho Syna dáva
C
D
Ľudu, ktorý vo tme strádal
G
e
Najväčší, najväčší je Boh, v nebesiach má chrám
C
D
Zostúpil, zostúpil na zem, vystiera sa k nám
G
e
On vyslobodí zajatých, Radosťou žiaľ nahradí
C
D
Každého, kto príde, príjme náš Pán
G
e
Na Nebesiach, Bohu sláva
C
D
Jeho ľud mu chválu vzdáva
G
e
V mene Ježiš oblieka si
C
D
Rúcho milosti a spásy
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