
 

476. WYŻEJ WZNIEŚĆ SIĘ CHCĘ (D) 

1. Urodzony w wieku tym, usłysza-
łem orła krzyk. Prorocze Słowo wzy-
wa mnie, abym żył wysoko tak jak 
żaden inny ptak, w niebiańskiej 
atmosferze był. Z powiewem Słowa 
latać chcę, by zamanifestować Je. 

Ref.: Wyżej wznieść się chcę, gdzie 
Słowo tak realne dla mnie jest. 
Wciąż szybować w dal! Chcę rozło-
żyć swoje skrzydła, wznieść z odwa-
gą się tam, gdzie chcę być. 

2. Słowo wywołało nas, zgromadziło 
na ten czas. Wyraźny okrzyk z Nie-
ba wprost. Dostaliśmy orli wzrok, by 
mieć do tajemnic wgląd i wypełnić 
Słowo w wieku tym, będąc na pozy-
cji swej. Tylko dla nas miejsca te! 

3. Nie chcę przywiązany być do 
żadnej z ludzkich spraw, żyć poni-
żej przywilejów swych. Lecz wysoko, 
na szczycie hen, być z innymi tam, 
gdzie ścierw. Ożywione wnętrze 
moje jest. W rozpadlinie Skały tej 
właśnie dla mnie miejsce jest! 

 

477. Z PROCHU DO GWIAZD (A) 

1. Gdzie byłeś, kiedy gwiazdy zaran-
ne chórem śpiewały swą pieśń? 
Gdzie byłeś, gdy synowie Boży wy-
dali okrzyk swój? Czy możesz poli-
czyć piasek nad brzegiem morza? 
Czy wiesz, dokąd Światłość wska-
zuje drogę ci?  

Ref.: Z prochu do gwiazd! Tam, skąd 
wypadłem, tam, gdzie należę, gdzie 
specjalnie dla mnie miejsce jest. Z 
prochu do gwiazd; jestem już o krok.  

2. Bóg z nami, a nawet w nas aż do 
skończenia świata. Bóg z nami, a 
samą wieczność w nasze serca wlał. 
Niech moja chwała nigdy nie mil-
knie przed Tobą, bo wiem, dokąd 
Światłość już teraz podnosi mnie. 

 

478. JESTEŚCIE RODEM WYBRA-
NYM (F) 

1. Co na umysł nie wstąpiło, co nie-
możliwe wydaje się – dziś odkryte 
dla was jest. Więc stawiajcie kroki 
swe, gdzie dziedzictwo wasze jest. 
W tym celu dziś wzbudziłem was. 

Ref.: Jesteście rodem wybranym, 
królewskim kapłaństwem, ludem 
świętym, narodem nabytym – byście 
dziś rozgłaszali cnoty Moje, gdyż 
sam zrodziłem was. Zanim powstał 
świat i czas, widziałem was. 

2. Odsłoniłem dla was Siebie. Nikt 
nigdy tak nie poznał Mnie. Lecz dziś 
nastał nowy dzień. Ukazałem Obli-
cze Swe. Rozpoznaliście wtedy Mnie. 
Wróciłem po was, dzieci Me. 

3. Wasze ciała słabe mdłe – nie dla 
nich chwała należy się. Wkrótce 
sam przemienię je. Lecz w tym, co 
słabe, ukryłem Siebie. Tam umieś-
ciłem Mój własny gen. Dziś Swój 
obraz widzę w was. 


