
Nieugięty  |  John Eckhardt  |  PREMIERA: WIOSNA 2021 r.
Książka, która pomoże ci przezwyciężyć najniebezpieczniejszą broń diabła – rozdwojenie umysłu. 
Zrozumiesz swoją tożsamość w Chrystusie i nie poddasz się tak łatwo destabilizacji.

Nasze książki kupisz w sklepie
nadziejadlaprzyszlosci.pl

Książki, które
zmieniają życie!

Boży generałowie
Sukcesy i porażki

Niezwykłe biografi e 12 osób z grona najwybitniej-
szych 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: 4000 zł

Boży generałowie
Przebudzeniowcy

Fascynujące duchowe biografi e dziesięciu
najpotężniejszych kaznodziejów żyjących
w okresie od XVIII do XX wieku. Pozwól,

aby życie Bożych Generałów opisanych w tej 
książce stało się inspiracją dla Twojego życia!

2019 r.  |  436 str.
Cena: 6000 zł 

Wersja ebook: 3790 zł

Boży generałowie
Wielcy Reformatorzy

W atmosferze ucisku i ciemności reformatorzy
przynosili objawienie od Boga oraz dokonywali

tłumaczenia Biblii na języki narodowe.
Roberts Liardon przybliży ci sylwetki sześciu

ludzi, którzy walczyli o przywrócenie
zasad wiary wczesnego kościoła. 

PREMIERA: LISTOPAD 2020 r.
Cena: 6900 zł

Seria BOŻY GENERAŁOWIE

Boży generałowie
Przebudzeniowcy

Boży generałowie
Wielcy Reformatorzy

Cena pakietu 3 części: 16900 zł  13900 zł

Roberts Liardon

Something Greater - Finding Triumph Over Trials  |  Paula White-Cain
PREMIERA: GRUDZIEŃ 2020 r.
Szczera i momentami bolesna historia kobiety, która przeszła drogę od slumsów do Białego
Domu. W trakcie lektury odkryjesz siłę duchową, aby iść naprzód bez względu na okoliczności.
Paula White-Cain – pastor, teleewangelistka, współzałożycielka wielokulturowego
megakościoła w Tampa na Florydzie, doradca Prezydenta Donalda Trumpa w ramach „Faith
and Opportunity Initiative” (agendy rządowej w USA). 
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Zamówienia hurtowe:
wydawnictwo@ndp.org.pl
tel. +48 22 826 51 86 www.nadziejadlaprzyszlosci.pl

Finansowe IQ – Jak rozwijać inteligencję � nansową u dzieci?  |  Raymond Gabriel
Finansowe IQ to książka zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci, której celem jest położenie właściwego fundamentu
dla budowania wolności fi nansowej. Dowiesz się, w jaki sposób kształtować stabilizację fi nansową i przekazać dzieciom 
zasady, które przygotują je do sukcesów fi nansowych.

2019 r.  |  224 str.  |  Cena: 3500 zł  |  Wersja ebook: 2190 zł

Album Heaven’s Invasion  |  Sound of Glory (w j.angielskim)
Najnowszy album zespołu „Heaven’s Invasion” (Inwazja nieba) cechuje pełna energii muzyka, 
rockowe brzmienie i prorocze teksty.  Odważ się, słuchaj i doświadcz mocy Królestwa Bożego!

2019 r.  |  2 CD Audio  |  12 utworów    |  Cena: 3800

Album KOŚCIÓŁ W OGNIU  |  Sound of Glory 
Zaczyna się nowy czas wylania Bożego Ducha i manifestacji Jego mocy. Wierzymy, że możesz 
tego doświadczyć, słuchając tej płyty. Płyta „Kościół w ogniu” to piąta z kolei płyta zespołu 
Sound of Glory – grupy uwielbienia Kościoła Chwały.

2019 r.  |  2 CD Audio  |  14 utworów  |  Cena: 2000 zł
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  Raymond Gabriel
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Głos Przebudzenia nr 2 (3) / 2020 r.
Półrocznik o charakterze nauczaniowo-publicystycznym. Poruszamy tematy związane 
z kościołem, społeczeństwem, powołaniem osobistym.

2020 r.  |  180 str.  |  Cena: 2000 zł

Zbaw mnie ode mnie samego  |  Brian Head Welch 
Niesamowita historia gwiazdy rocka, która straciła kontrolę nad własnym życiem; o uzależnieniu od narkotyków
i cudownym wybawieniu mocą Chrystusa. Z autobiografi i 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: 3500 zł

Dieta Stwórcy  |  Jordan 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.  |  Cena: 3000 zł

Kościół pełen chwały  |  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.

2017 r.  |  224 str.  |  Cena: 2990 zł  |  Wersja ebook: 2390 zł
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Boży niezbędnik – Jak żyć zwycięskim życiem  |  Dr Peter Gammons 
9 książeczek w podręcznym mini formacie (wydanie pudełkowe). To seria z nauczaniami,
które zrewolucjonizują życie każdego, kto potrzebuje i pragnie prawdziwej przemiany życia!

2018 r.  |  262 str.  |  Cena pudełka: 3900 zł
                                 |  Cena pojedynczej książeczki: 800 zł

Nadprzyrodzone uwolnienie  |  Guillermo Maldonado 
Jeśli potrzebujesz uwolnienia albo chciałbyś pomagać innym ludziom wchodzić w pełnię wolności, w książce
Nadprzyrodzone Uwolnienie znajdziesz odpowiedzi, jak pokonać wroga, aby móc cieszyć się pełnią wolności,
pokojem i życiem, które wydaje owoc.

2019 r.  |  224 str.  |  Cena: 3800 zł  |  Wersja ebook: 2390 zł
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Nadprzyrodzone uwolnienie


