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Nigdy nie miałem wątpliwości co do tego, że Grze-

gorz, jako wydawca książek, któregoś dnia sam  

jedną z nich napisze. No i stało się. Ku memu zasko-

czeniu, na początek zaczął od „końca” – a dokładniej, 

od końca życia Jezusa, odnosząc się do ostatnich Jego 

słów przed śmiercią. Książka, którą trzymasz w ręku 

jest niepozorna jeśli chodzi o objętość, ale niezwykle 

bogata jeśli chodzi o zawartość. Wydaje się, że każde 

z ostatnich słów Jezusa Grzegorz wpierw odebrał oso-

biście stosując do własnego życia, aby następnie swoim 

objawieniem i doświadczeniem podzielić się z czytel-

nikiem. W ten sposób autor nie tylko obnaża własne 

serce, ale przede wszystkim objawia nam serce i mi-

łość Boga względem człowieka. Stąd też Siedem słów, 

które zmieniły moje życie to coś więcej aniżeli tytuł 



książki – to świadectwo autora, którego życie zostało 

autentycznie przemienione przez osobę Jezusa Chry-

stusa oraz przez słowa, które Jezus nam zostawił. A po-

nieważ istotą każdego świadectwa jest pokazać, że to, 

o czym ono opowiada może wydarzyć się raz jeszcze 

w życiu innych ludzi – tym samym, siedem słów, które 

zmieniły życie autora mogą zmienić i twoje. Wystarczy 

tylko na owe przesłanie się otworzyć i wsłuchać w to, 

co Bóg chce do ciebie powiedzieć – poprzez słowa za-

warte w niniejszej książce. Gorąco polecam wszyst-

kim, a zwłaszcza tym, którzy szukają publikacji, które 

posiadają głębię.

Wojciech Walaszczyk
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Opracowań na temat słów Jezusa wypowiedzia-

nych na krzyżu jest zapewne conajmniej tyle, ile 

dni mojego życia na ziemi. Czytałem wiele z nich. Jed-

nak pewnego razu słowa te wybrzmiały w moim sercu 

w nowy sposób. Wierzę, że poprzez Ducha Świętego 

mogłem w nich dostrzec samego siebie. Odkryłem 

w nich moje życie, miały one również wpływ na moją 

przemianę i nawrócenie.

Rozważanie to nie stanowi jedynie komentarza 

do słów Jezusa, ale ma na celu pokazać, jak realny 

wpływ na nasze życie mogą one wywrzeć. Słowa te 

prowadzą bowiem do doświadczenia Boga, do spo-

tkania się z  Nim sam na sam. Słowo Boże jest tak 

żywe, że Duch potrafi dotrzeć „jednym wersem” do 

każdej z tysięcy osób w całkiem inny, świeży sposób. 



Taki jest Bóg, którego znam  – niepojęty w  swojej 

mądrości.

Siła każdego wypowiadanego przez Jezusa słowa 

jest tak potężna, że potrafi dotknąć wielu sfer ludz-

kiego życia i je przemienić. I robi to – w swój jedyny, 

niezrozumiały sposób. Dlatego wierzę, że słowa, które 

Jezus wypowiedział na krzyżu, nie tylko są podsumo-

waniem Jego życia „tutaj”, ale stanowią kwintesencję 

tego, po co przyszedł na ziemię, do nas – zmęczonych 

ludzi. Bóg pokazał w tych zdaniach istotę Ewangelii. 

Ich echo wybrzmiewa głośno do dziś. Tak bardzo, że 

miliony ludzi postanawiają za Jego głosem podążać.

Pomimo że słowa te wypowiedziane zostały, wy-

dawać by się mogło po ludzku, w chwili największej 

słabości ciała Jezusa, a wielu odebrało je jako porażkę 

Nauczyciela, to jednak do dziś rozprzestrzeniają się ni-

czym głośna pieśń zwycięstwa, zmieniając bieg historii 

świata – zarówno tego fizycznego wokół nas, jak i tego 

duchowego – w każdym z nas. Słowa, po których przy-

szły śmierć, smutek, płacz, zniechęcenie i zrezygnowa-

nie, paradoksalnie zapoczątkowały nowe życie, a wraz 

z nim radość, taniec oraz inspirację. A można było to 

zauważyć już po kilku dniach od ich wypowiedzenia.


