
Boży niezbędnik – Jak żyć zwycięskim życiem

F u n d a c j a  N a d z i e j a  d l a  P r z y s z ł o ś c i 

Kościół pełen chwały  |  Autor: Marcin Podżorski
Książka „Kościół pełen chwały” przekazuje podstawy nauczania apostolskiego, wskazuje zasady ustanowione przez Jezusa 
– Głowę Kościoła oraz obnaża niewłaściwe praktyki duchowe wielu współczesnych kościołów. Książka napisana jest 
z pozycji praktyka, pastora z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu kościoła, duchowego ojca wielu 
liderów oraz pastorów kościołów lokalnych. Zawiera prorocze przesłanie dla Kościoła Jezusa Chrystusa dzisiaj.

2017 r.  |  224 str.  |  cena: 29,90 zł

Boży Generałowie  |  Autor: Roberts Liardon

Wznowienie wydania bestsellerowej książki Robertsa Liardona, prezentującej niezwykłe biografie 12 osób z grona 
najwybitniejszych duchowych przywódców przełomu XIX i XX wieku. Studiując ich życie oraz służbę, dowiesz się: 
co było kluczem do ich zadziwiających sukcesów; jak uniknąć niebezpieczeństw, z którymi się zetknęli; co zrobić, by nie 
powielać ich błędów! 

2014 r.  |  432 str.  |  cena: 40 zł

Dieta Stwórcy  |  Autor: J. S. Rubin
Ta nowatorska książka, oparta na Piśmie Świętym i badaniach naukowych, pokazuje nie tylko, jak odzyskać pełne 
zdrowie, lecz również, jak je utrzymać. „Dieta Stwórcy” pomoże ci: osiągnąć i utrzymać idealną wagę, poprawić wygląd, 
wzmocnić układ odpornościowy, odzyskać energię, zredukować stres, uregulować trawienie.

2009 r.  |  320 str.  |  30 zł

Zbaw mnie ode mnie samego  |  Autor: Brian Head Welch 
Niesamowita historia gwiazdy rocka, która straciła kontrolę nad własnym życiem; o uzależnieniu od narkotyków 
i cudownym wybawieniu mocą Chrystusa. Head szczerze opowiada o nieudanej walce z narkotykami, która jednak 
doprowadziła go do zwrócenia się ku Bogu. Z autobiografii dowiecie się, jak Head odwrócił się od wyniszczającego 
trybu życia i odbudował stosunki z córką oraz co się zmieniło w jego muzyce.

2010 r.  |  192 str.  |  cena: 35 zł

9 książeczek w podręcznym mini formacie (wydanie pudełkowe)
Autor: Dr Peter Gammons 

To seria z nauczaniami, które zrewolucjonizują życie każdego, kto potrzebuje i pragnie prawdziwej przemiany życia!  
Tytuły książeczek: Potężne Imię Jezus; Bóg chce, żeby ci się powodziło; 16 praw finansowego wzrostu; 
10 sekretów zwycięskiego życia chrześcijańskiego; Boska zamiana; 6 kroków do uzdrowienia; Jak zrodzić swój cud?; 
Boże uzdrowienie cz. 1 i 2; Bonus: eBook Cuda i znaki – Jak usługiwać z nadprzyrodzoną mocą?

2018 r.  |  262 str.  |  Cena pudełka: 52 zł  |  Cena pojedynczej książeczki: 8zł

książki | płyty | nauczania             sklep.ndp.org.pl



Broszury ewangelizacyjne 
Reinharda Bonnke

Komplet 
5 egzemplarzy: 20 zł 
Pojedyncza broszura: 5 zł

Wiara i cierpliwość nierozłączne towarzyszki  |  Autor: K. Copeland
Dowiesz się z tej książki, jak czekać..., nie chwiejąc się w wierze i jak wytrwać w ufności do Pana, aż nadejdzie 
upragnione zwycięstwo. Odkryj zależność, dzięki której odniesiesz sukces w każdej sytuacji.

2008 r.  |  Mini książka  |  32 str.  |  5 zł

Modlitwy, które wypędzają demony  |  Autor: John Eckhardt
Książka zawiera wprowadzenie do walki duchowej i biblijne zasady wojennej modlitwy, możliwej do zastosowania 
w każdej sytuacji. Przełamcie moce ciemności i uwolnijcie błogosławieństwo i łaskę Boga nad waszym życiem!

2009 r.  |  108 str.  |  19,90 zł

Jak przyjąć cud od Boga? 
Słowo Boże, wiara i posłuszeństwo przyciągają Boże działanie do życia człowieka. Jeśli je posiadamy, 
w naszym życiu dzieją się cuda. Dowiesz się, jak wzbudzić wiarę i oczekiwanie na cud od Boga!

Bóg, który leczy
Prosta, lecz głęboka treść niniejszej broszury zawiera odpowiedź na najczęstsze wątpliwości 
dotyczące uzdrowienia. Tylko Jezus może w pełni cię uzdrowić. On odpowie na twoją prośbę.

Pewność zbawienia 
Broszura zawiera wiele obrazowych przykładów z Pisma Świętego i pomaga zrozumieć, czym jest 
nowe życie w Chrystusie.

Wiara rozpraszająca mrok 
Wiara jest jak instalacja elektryczna, która doprowadza moc do naszego życia. Nie da się podłączyć 
do Bożej mocy bez wiary! A jej rezultaty nie zależą od tego, jak wielką masz wiarę, tylko jak wielkiemu 
Bogu wierzysz.

Ten, który nadchodzi 
Upewnij się, że znasz osobiście Jezusa Chrystusa, Tego, który ma przyjść i rozumiesz doniosłość 
Jego powrotu.

Jak okazywać zwycięstwo nad szatanem  |  Autor: John Osteen 
Książka pokazuje, w jaki sposób, używając autorytetu pozostawionego nam przez Jezusa, możemy 
okazywać zwycięstwo nad szatanem.

Mini książka  |  27 str.  |  4 zł

Surferka   |   Autor: Bethany Hamilton
Trzynastoletnia dziewczyna, fantastycznie zapowiadająca się surferka, zostaje zaatakowana przez rekina. Choć dramatyczna 
walka o życie kończy się wygraną, Bethany traci całą lewą rękę. W swojej książce (i swoim życiem) Hamilton udowadnia 
bowiem, że dzięki determinacji, sile ducha oraz wierze w Boga można pokonać największe trudności i spełnić swoje marzenia.

2011 r.  |  200 str.  |  cena: 12 zł

Chrystus uzdrowiciel  |  Autor: F.F Bosworth
Klasyka ruchu charyzmatycznego. Niniejsza książka, oprócz przedstawienia nauczania o uzdrowieniu, jasno prezentuje 
zasady wiary, dzięki którym każdy chrześcijanin może posiąść wszystko, co Adam stracił, a Chrystus odzyskał poprzez 
swoją ofiarę na Golgocie.

2016 r.  |  265 str.  |  cena: 39,90 zł

książki | płyty | nauczania             sklep.ndp.org.pl

Pokolenie Czasów Końca  |  Autor: dr Jonathan David
Autor z właściwą sobie konsekwencją i zdumiewającą precyzją opisuje w niej obecny stan Kościoła oraz Bożą strategię 
umożliwiającą jego odrodzenie na ziemi. Rzecz mianowicie o nowym pokoleniu ludzi duchowo i mentalnie przygotowanych 
do realizacji wielkiego Bożego planu zdobywania świata dla Chrystusa – pokoleniu wierzących przełomu.

2008 r.  |  216 str.  |  18 zł



Płyta „TERAZ”  |  Grupa JJP (obecnie Sound of Glory)
Płyta TERAZ jest wyrazem wdzięczności BOGU i wyznaniem wiary w to, że przychodzi czas cudów 
i zmian do naszego narodu. Pragniemy, aby każdy, kto będzie jej słuchał, doświadczył Bożej 
dobroci i łaski, odświeżenia i uzdrowienia. 

Płyta „TERAZ” opisuje Boga tak, jak został On przedstawiony w Biblii – potężny, pełen chwały 
i mocy. Jezus jest absolutnym Panem.

2007 r.  |  1 CD Audio  |  10 utworów  |  12 zł

Płyta CD i DVD WORSHIP LIVE  |  Grupa JJP (obecnie Sound of Glory) 
Wierzymy, że każdemu poruszeniu Ducha Świętego towarzyszy muzyka wzbudzona przez Boga 
na dany czas, potwierdzająca głoszone poselstwo. Naszą modlitwą jest, aby rozlała się w Polsce fala 
uwielbienia, która dokona trwałych zmian w życiu ludzi.

Płyty zawierają zapis uwielbienia, nagrany na żywo podczas konferencji przebudzeniowej 
z pastorami Steve’em i Kathy Gray z USA, która odbyła się na początku maja 2012 r. w Warszawie. 

2012 r.  |  CD Audio + DVD Video  |  10 utworów  |  20 zł

Płyta „KOŚCIÓŁ W OGNIU” 
Sound of Glory
Zaczyna się nowy czas wylania Bożego Ducha 
i manifestacji Jego mocy. Wierzę, że możesz tego 
doświadczyć, słuchając tej płyty. 
Płyta „Kościół w ogniu” to piąta z kolei płyta zespołu 
Sound of Glory – grupy uwielbienia Kościoła Chwały.
2017 r.  |  2 CD Audio  |  14 utworów  |  39 zł
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Gdy przychodzi Królestwo – Lekcje z przebudzenia w Smithton  |  Autor: Steve Gray
Książka stała się najpierw bestsellerem, a później klasykiem przebudzeniowym. To „studium przypadku” przebudzenia 
w Smithton w USA, które rozpoczęło się w 1996 roku. Autor książki nie tylko przytacza wiele ciekawych i pouczających 
historii ze swojego życia i pracy kościoła, ale przede wszystkim daje mocne, biblijne nauczanie dotyczące tego, czym jest 
przebudzenie, jak można i dlaczego warto o nie zabiegać oraz jak podtrzymywać jego ogień.

2013 r.  |  216 str.  |  cena: 20 zł

Uzdrawiająca moc Chrystusa dzisiaj  |  Autor: dr Peter Gammons 
Jezus uzdrawia dzisiaj tak samo jak jak w czasach Biblii? Czy cierpienie ma jakąkolwiek wartość? Czy Bóg chce uleczyć 
każdego? W książce tej autor pokazuje, opierając się na Biblii, jak uzdrowienia niezwykle podnoszą skuteczność ewan-
gelizacji. Niewątpliwym plusem tego tytułu jest mocne oparcie na prawdach objawionych w Biblii, połączone 
z pełnym wiary, zdroworozsądkowym myśleniem.

2009 r.  |  170 str.  |  cena: 16 zł

Twórcza moc języka  |  Autor: Charles Capps
Słowa mają najpotężniejszą moc we wszechświecie! Słowa, które wypowiadasz przyniosą ci zwycięstwo albo cię zniewolą. 
Wielu ludzi staje się niewolnikami swoich problemów przez własne słowa. Brak Słowa Bożego w twoim życiu pozbawi cię 
wiary w Jego moc. Naucz się jak przyjmować to, co Bóg ma dla ciebie najlepszego poprzez wypowiadanie Jego Słowa. Boża 
twórcza moc jest wciąż taka sama, jak wtedy, gdy Bóg wyrzekł słowa „Niech stanie się światłość”.

2015 r.  |  152 str.  |  24,90 zł

płyty | Wybrane piosenki można posłuchać:                       KCH.Warszawa /playlista Uwielbienie



Pakiet: 
Książka „Kościół pełen chwały” 
+ płyta „Kościół w Ogniu”

FUndacja nadzieja dla Przyszłości

      ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa, Polska 
      + 48 22 826 51 86
      wydawnictwo@ndp.org.pl

atrakcyjne ceny hurtowe oraz dla księgarni przykościelnych!

Chcesz zostać dystrybutorem
naszych materiałów?
W celu zamówienia większej 
ilości książek, prosimy o kontakt:

Sklep internetowy Fundacji Nadzieja dla Przyszłości:
zamówienia:

Płyta „NIECHAJ CHWAŁA TWA”  |  Grupa JJP (obecnie Sound of Glory)
Płyta jest zapisem life uwielbienia pełnego Chwały Bożej, uwalniającej do nowego, zwycięskiego życia. 
Zanurz się w Chwale, doświadcz mocy, wyzwól razem z nami pieśń uwielbienia z całego serca. 

Spontaniczność, wolność i szczere uwielbienie stanowią esencję różnorodnych, autorskich utworów, 
stworzonych przez ludzi, pragnących spotkać się z Bogiem i doświadczać Go bardziej każdego dnia.  
Album zawiera 11 pieśni, które rozpalą Twoje serce dla Boga.

2015 r.  |  2 CD Audio  |  11 utworów  |  20 zł

Płyta „PIJ Z TEJ RZEKI”  |  Grupa JJP (obecnie Sound of Glory)
Płyta ta jest wyrazem naszego pragnienia, oczekiwania na potężne Boże przebudzenie. Jest jak ta mała 
chmurka Eliasza, za którą przyszła potężna ulewa,choć przedtem tak długo nie było deszczu. Wierzymy, 
że deszcz nadchodzi, już słychać jego szum, i teraz tylko od nas zależy, czy przebudzimy nasze serca, 
wejdziemy do tej rzeki Ducha, poświęcimy wszystko, żeby Go znaleźć i pobiec z Nim aż do końca. 

To oryginalna mieszanka różnych tradycji muzycznych (od muzyki klasycznej po rap), adresowana 
zarówno do osób wywodzących się z różnych kręgów chrześcijaństwa, jak i wszystkich tych, którzy 
chcą posłuchać niebanalnej muzyki zawierającej pozytywne przesłanie.

2008 r.  |  1 CD Audio  |  11 utworów  |  15 zł

50 zł 68,90 zł
ZAMiASt

promocja!
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