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POZNAJ OSOBISTĄ HISTORIĘ WYTRWAŁOŚCI MARCINA ZIELIŃSKIEGO
W moim przypadku wszystko zaczęło się w małym cichutkim miejscu, o którym nikt nie wiedział. W
Skierniewicach, w niepozornej salce, w której nikt nie chciał się z nami, wówczas nastolatkami,
modlić.Dzisiaj ludzie na mnie patrzą, czy to w realu, czy oglądając na przykład filmy na Youtubie, i myślą,
że ten Zieliński to ma taką lajtową wiarę. Tu cudzik, tam cudzik… Takim ludziom odpowiadam zwykle:
„Zapraszam do mojego życia. Zapraszam Cię w moją przeszłość, kiedy nikt mnie nie widział”. Bo to się
tylko tak wydaje z zewnątrz.(fragment książki)
Marcin, pisząc o wytrwałości, dzieli się niezwykłą historią swojego życia, w którym dzięki ogromnemu
uporowi, wierze i wierności Bożej obietnicy, znajduje się dziś w samym sercu swojego powołania. Ty też
tak możesz! Na swój unikalny sposób.
Poznaj temat wytrwałości od strony praktycznej! Przygotuj się na upragnione zmiany w Twoim życiu, w
relacji z Bogiem i z ludźmi, poprzez praktykowanie wytrwałej modlitwy! Odkryj tajemnicę tego, jak
“wytrwać do końca”! “ŻEBY TWOJE SERCE BYŁO GOTOWE NA BOŻE „PREZENTY”, CZĘSTO TRZEBA CZASU.”
PRZECZYTAJ TAKŻE O INNYCH HISTORIACH LUDZI WYTRWAŁYCH
Czytając historię Marcina poznasz także inne osoby, które są wzorem wytrwałości, zrozumiesz dlaczego
czas oczekiwania jest zbawienny dla Ciebie i przekonasz się, że Bóg kocha dawać, nawet kiedy wcześniej
potrzebuje przetestować Twoje serce. W jaki sposób to robi i czemu to służy? Tego dowiesz się z kart
książki.
A GDYBY TEGO BYŁO MAŁO, PRZECZYTASZ JESZCZE PONADTO:
O uzdrowieniu najgroźniejszego wykładowcy na uczelni
O słowach księdza na spotkaniu charyzmatycznym, które odmieniły życie
O tym, w jaki sposób zadziałała modlitwa o tablet i samochód
O uzdrowieniu niesłyszącego dziecka, telewizji i tłumach przed kościołem
O odważnym poszukiwaniu osobistego trenera, wśród trenerów AWF
O dziewczynie, która nie chciała zostać “starą panną”
Marcin doświadczył na swojej skórze, że Boże wizje na życie są szalone. Szaleństwo Boga polega na Jego
miłości do nas. A ten, kto poznał smak miłości, nie chce już żyć tak, jak dotychczas.
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Z tej miłości płynie tylko dobro. Dlatego nie powinniśmy obawiać się zmian, ale z ufnością i nadzieją
patrzeć w przyszłość!
Książka “Wytrwaj do końca” jest zwiastunem Bożej obietnicy dla Ciebie na przyszłość, która, jeśli ją
przyjmiesz i zastosujesz w swoim życiu, wyniesie Cię bardzo mocno do góry, ponad przeciętność.

Strona 2 z 2

