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Czas przejść do działania!
Kiedy połączymy ze sobą pasję dla sfery proroczej i miłość do ludzi, możemy czerpiąc z Nieba przekształcać
ludzkie serca.
Dająca do myślenia filozofia służby proroczej Shawna Bolza, jego spektakularne sukcesy i bardzo prawdziwe
porażki zainspirują Cię i wyposażą do tego, aby:
• uczyć się tego, jak słyszeć głos Boży dla siebie i innych;
• wzrastać, dokonując prostych, przemyślanych kroków;
• podejmować coraz większe ryzyko;
• pozostawać odpowiedzialnym za swoje słowa i czyny;
• dobrze kochać ludzi;
• wzrastać w intymnej relacji z Bogiem.
Shawn Bolz jest znanym na całym świecie głosem proroczym,, który usługiwał tysiącom osób - od
koronowanych głów po ludzi na ulicy. W tej książce dzieli się on z nami tym, czego nauczył się na temat sfery
proroczej i robi to w sposób absolutnie niepowtarzalny i pełen świeżości. Shawn dąży w tym, co robi do
nadrzędnego celu, jakim jest wejście w pełną miłości relację z człowiekiem, nie ograniczając się jedynie do
rozwijania daru czy zdobywania informacji. Wyzwala on nas do tego, abyśmy robili to samo.
REKOMENDACJE:
Przetłumaczyć Boga stanowi niezwykłą lekturę, pełną praktycznej mądrości i doniosłych, fascynujących
historii, które ilustrują każdy z przedstawianych w niej punktów. Przeczytałem tę książkę za jednym
zamachem podczas lotu do Azji, i trudno mi było przerwać lekturę nawet na chwilę. Zachęcam każdą osobę,
która pragnie dowiedzieć się więcej na temat sfery proroczej, aby zakupiła i przeczytała książkę
Przetłumaczyć Boga.
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Chciałbym tutaj zarekomendować nie tylko książkę, ale również jej autora. Pamiętam, jak modliłem się za
niego jakieś dwadzieścia lat temu, kiedy nie miał jeszcze znanej służby, i chcę zapewnić czytelników, że
rozwinął on niezwykle zdrowy styl posługi, przez którą przekazuje wiele mocnych, niezwykle trafnych słów,
stanowiących ogromną zachętę dla wielu ludzi.
Randy Clark, mówca, założyciel organizacji Global Awakening, autor i współautor ponad czterdziestu
tytułów, między innymi serii broszur Kluczowe przesłanie.
Jednym z celów mojego życia jest oglądanie, jak w naszej społeczności wierzących rozwija się kultura oparta
na szacunku. Szczególnie dotyczy to społeczności proroczej. Nie możemy dalej funkcjonować w atmosferze
rywalizacji, zazdrości i braku poczucia własnej tożsamości. Znam osobiście Shawna Bolza i od grubo ponad
dwudziestu lat obserwuję rozwój jego służby. Książka, którą trzymacie w ręku, stanowi owoc „połączenia
pokoleń”. Widząc bogactwo jego życiowego doświadczenia, niezaprzeczalne obdarowanie i styl życia, który
wywyższa Jezusa Chrystusa, czuję się zaszczycony, że mogę wam zarekomendować służbę i dzieło Shawna
Bolza.
James W. Goll, mówca, założyciel organizacji Encounters Network i Prayer Storm oraz internetowej szkoły
God Encounters Training, autor ponad dwudziestu pięciu tytułów, w tym książek Zapomniana sztuka
wstawiennictwa i Widzieć niewidzialne.
Choć czytałem wiele książek na temat proroctwa, nie mogę powiedzieć, aby wiele z nich mnie urzekło tak
bardzo jak ta! Kiedy zapoznawałem się z książką Przetłumaczyć Boga, byłem pełen podziwu dla
przezroczystości i pokory Shawna Bolza, a w szczególny sposób dla jego umiejętności analizy różnych
aspektów daru proroctwa. Jego przenikliwe komentarze biblijne i teologiczne stanowią mocny fundament
dla zrozumienia niesionego przez niego przesłania, jak i dla zastosowania go w praktyce. Jestem absolutnie
przekonany, że pokochacie tę książkę!
C. Peter Wagner, mówca, wiceprezes Global Spheres Inc., autor ponad pięćdziesięciu tytułów, między
innymi książek Trzęsienie ziemi w Kościele i Dzieje Ducha Świętego.
Znam Shawna Bolza od wielu lat i wiele razy miałem okazję posługiwać razem z nim. Chciałbym z całego
serca polecić wam jego najnowszą książkę Przetłumaczyć Boga. Ona pomoże wam w waszym dążeniu do
tego, aby mieć uszy otwarte na słyszenie cudownego Bożego głosu. Jeszcze bardziej zapragniecie przybliżyć
się do Boga. Kiedy pochłoniecie tę książkę, wasze życie zostanie niezwykle wzbogacone i oświecone.
Przyjaźń z Shawnem i współpraca w służbie to dla mnie niezwykła radość.
Bobby Conner, mówca, współzałożyciel Eagle View Ministries, autor licznych książek, w tym serii Shepherd’s
Rod.
Shawn Bolz jest proroczym głosem dla tego pokolenia. On rozumie, co tak naprawdę się liczy najbardziej:
życie w miejscu relacji z Panem. Twoje życie i twoja służba nabiorą ostrości i doświadczą ubogacenia, kiedy
odpowiesz na święte zaproszenie zawarte w książce Przetłumaczyć Boga – aby pozostać w miejscu
zasiadania z Chrystusem na wyżynach niebieskich. Z tego właśnie miejsca możemy marzyć wspólnie z
Bogiem i z mocą kochać ludzi.
Georgian Banov, doktor hc teologii, współzałożyciel organizacji Global Celebration.
Nie tak często możemy oglądać, jak na naszych oczach dojrzewa dar proroczy. Jestem niezwykle wdzięczny
za Shawna Bolza i jego podejście do życia i do natury Boga. Nasi ludzie tu, w Kościele Bethel, w Redding,
zostali dotknięci wpływem namaszczenia, które niesie Shawn. Za każdym razem, kiedy odwiedza nasz
Kościół, doświadczamy wzrostu i pomnożenia. Książka Przetłumaczyć Boga stanowi lekturę obowiązkową
dla każdej osoby, która pragnie dowiedzieć się, w jaki sposób Bóg postrzega ludzi i w jaki sposób wchodzi z
nami w interakcję, angażując nas w to, co sam robi. Ta książka zabierze cię na nowy poziom.
Eric Johnson, pastor Kościoła Bethel w Redding w Kalifornii, autor książek Momentum i Christ in You.
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Książka Shawna Bolza jest pełna świeżej i praktycznej zachęty na temat tego, jak przekazywać dobrą nowinę
wszystkim ludziom w czasach, które pełne są mroku i braku stabilności. Przetłumaczyć Boga niesie
fundamentalne przesłanie na temat tego, że poprzez służbę proroczą otrzymaliśmy możliwość dzielenia się
nadzieją i autentyczną miłością Boga. Czuję się zaszczycony, że mogę znać Shawna i oglądać, jak wzrasta w
łasce i dojrzałości w służbie. Nie przegapcie tej okazji, aby przejść do czynów i przekonać się, że to
rzeczywiście działa!
Mickey Robinson, mówca, autor książki Falling into Heaven.
Wierzę, że jest to najważniejsza książka na temat sfery proroczej, jaką przeczytałem. Shawn wyłożył
priorytety serca, niezbędne dla każdej osoby, która pragnie działać i wzrastać w służbie proroczej. Autor
zaprasza nas, abyśmy w pełni weszli w nowotestamentowy bukłak właściwego nastawienia,
transparentności i odpowiedzialności, tak nagminnie lekceważony w kręgach proroczych.
Kilkudziesięcioletnie doświadczenie Shawna i wysoki poziom obdarowania proroczego przydaje tej książce
niezwykłej wiarygodności. Przeczytałem ją osobiście od deski do deski i polecam każdemu, kto chciałby się
angażować albo usługiwać w sferze proroczej.
Johnny Enlow, mówca, założyciel RISE – centrum szkolenia i wyposażania, autor między innymi serii Seven
Mountains.
Shawn znalazł dostęp do czegoś tak potężnego i ekscytującego, że otwiera to drzwi nowych możliwości. Z
ogromnym zaciekawieniem czekam, aby zobaczyć, czy to, czego doświadczył Shawn, może zostać również
aktywowane w życiu innych ludzi. Jeśli tak się stanie, zmieni to diametralnie charakter Ciała Chrystusa. Jest
to materiał, który prawdopodobnie będzie można oglądać w Tysiącletnim Królestwie, i wydaje się logiczne,
że pojawia się on teraz, pod koniec ery Kościoła, we wnętrzu młodego człowieka, który zasmakował mocy
epoki, która ma dopiero nadejść.
Dr Lance Wallnau, konsultant biznesu, dyrektor organizacji The Lance Learning Group, autor między innymi
książek Invading Babylon i Turn the World Upside Down.
Nadrzędnym powołaniem i celem sfery proroczej jest uwalnianie i objawianie miłości Ojca dla świata. Bóg
tęskni i pragnie, byśmy Go słyszeli i widzieli. Byłem świadkiem, jak Shawn wciąż na nowo demonstrował tę
rzeczywistość podczas naszych wspólnych podróży po świecie. Autorytet do napisania tej książki wynika z
tego, że Shawn żyje tym przesłaniem.
Sean Feucht, muzyk, założyciel Burn 24–7, współautor książki Fire and Fragrance.
Od lat znam i obserwuję służbę Shawna Bolza. Jest on dla naszego pokolenia prawdziwym prorokiem, który
niesie niepowtarzalne zrozumienie odkupieńczej i kochającej natury Boga. Jest obdarowanym mówcą i
pisarzem, potrafi przekazać nie tylko Boże słowo, ale też Boże drogi. Jestem wdzięczny za to, kim jest Shawn
i co wnosi do Ciała Chrystusa.
Faytene Grasseschi, mówca, artysta, muzyk, założyciel TheCRY Movement i MYCanada, autor książek
Marked i Stand on Guard.
W roku 2001, kiedy zacząłem pisać książkę School of the Seers, poświęciłem dwa lata na to, żeby przeczytać
każdą książkę na temat sfery proroczej, aniołów, rozeznania oraz snów i wizji, jaką byłem w stanie znaleźć.
Przeczytałem ich w sumie ponad sto pięćdziesiąt. Żałuję, że wtedy jeszcze nie było książek Shawna Bolza!
Tak wielu pomyłek i bólu emocjonalnego dałoby się uniknąć dzięki poznaniu podstawowych prawd
zawartych w tej książce. Nie jest to kolejna pozycja mówiąca o znaczeniu poszczególnych kolorów albo
sposobów tłumaczenia dziwacznych snów. Książka ta przemawia do serca proroczego ucznia i rozprawia się
z glebą jego serca, ponieważ jeśli ta gleba jest dobra, wówczas żniwo też może być dobre. Historie, którymi
dzieli się Shawn, są zachwycające i zapadają w pamięć, a to, co mówi na temat przemawiania z Bożego serca
i brania odpowiedzialności za trafność swoich słów, jest niezwykle odświeżające. Książkę Shawna czyta się
bardzo szybko, więc kupujcie, czytajcie, a potem czytajcie jeszcze raz od początku!
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Dr Jonathan Welton, mówca, założyciel The Welton Academy, autor książek Normal Christianity, Eyes of
Honor i The School of the Seers.
Przetłumaczyć Boga to książka, na którą czekał Kościół. Shawn Bolz delikatnie przeprowadza nas przez
swoją podróż odkrywania Boga, który „nie poczytuje im ich win”. Książka ta jest podręcznikiem dla
praktyków. Stanowi zarówno zachętę, jak i instrukcję. Jest odświeżająca, biblijnie zrównoważona i
empirycznie inspirująca. Wierzę, że jest to słowo na teraz dla Kościoła, który spragniony jest precyzyjnej,
odnoszącej się do prawdziwego życia służby proroczej.
Biskup Joseph L. Garlington, naczelny biskup międzynarodowej sieci zborów i służb Reconciliation!, pastor
Covenant Church w Pittsburghu.
Świat się zmienił i Kościół też musi się zmienić. W świecie, w którym odwodzi się ludzi od nadziei, w którym
zamazuje się wizję, ludzie desperacko potrzebują dowiedzieć się, że jest Bóg, który ich kocha. Przetłumaczyć
Boga to fundamentalny podręcznik i dar dla Kościoła, dla jego wyszkolenia, uświadomienia i wyposażenia.
Shawn nie tylko uczy Kościół, w jaki sposób „opuścić most” komunikacji, aby dotrzeć do tych, którzy
zatwardzili serca na Boga, którym brakuje zrozumienia na temat Boga i którzy żyją bez Boga. Poprzez
zachętę i zbudowanie Shawn potrafi też tchnąć Bożą miłość z powrotem do naszych serc.
Jako ewangelistka pracująca w niektórych spośród najtrudniejszych miejsc w naszym kraju i na świecie,
uznaję, że jest dla nas sprawą niezwykle ważną mieć dostęp do tego typu tekstów, które pomogą nam
działać bardziej skutecznie tam, dokąd się udajemy. Książka ta pomoże nam nie tylko zakomunikować
istnienie Boga, ale przekazać również prawdę o tym, jak żarliwie kocha On ludzi. Gorąco polecam ten tytuł
jako kluczowe narzędzie dla żniwa w naszych czasach.
Cindy McGill, mówczyni, założycielka Hope for the Harvest Ministries, współautorka książki What Your
Dreams Are Telling You.
Bardzo podoba mi się ta nowa książka Przetłumaczyć Boga autorstwa Shawna Bolza. Jest to zarówno
praktyczny przewodnik, jak i pionierskie dzieło, które stanowi lekturę obowiązkową dla każdej osoby głodnej
rozwoju w słyszeniu Bożego głosu. Shawn jest nie tylko moim osobistym przyjacielem, ale również jednym z
najważniejszych głosów w służbie proroczej obecnej doby. Jego dary objawienia i przekaz proroczy do
poszczególnych osób nie mają sobie równych. Jeśli pragniesz wzrastać w sferze proroczej i poruszać się w
darach objawienia, to wejrzenie i przekaz tej książki stanowią dla ciebie obowiązkową lekturę! Polecam
gorąco tę książkę.
Jeff Jansen, mówca, założyciel Global Fire Ministries International, przywódca Kościoła Global Fire i
organizacji Global Connect, autor książek Glory Rising, Furious Sound of Glory i Engthroned.
To, co najbardziej podoba mi się w książce Przetłumaczyć Boga, to sposób, w jaki Bóg posługuje się sferą
proroczą, aby pokazać nam różnorodne oblicza swojej miłości do nas. Każda historia demonstruje sposób,
w jaki Bóg wylewa serce dla swoich dzieci. Użyje On każdego możliwego sposobu, aby poprzez miłość
przyciągnąć ludzi do swego Królestwa. Bóg jest zazdrosny o swoją Oblubienicę i poszukuje nas. Shawn –
zarówno jako młody chłopak, jak i teraz – jako dorosły człowiek, porusza się w sferze proroczej w sposób
naturalny, na który cudownie jest patrzeć. W niniejszej książce udało mu się wspaniale przekazać
objawienie, które posiada, na temat tego, że miłość powinna być głównym celem naszych darów
proroczych, szczególnie kiedy usługujemy innym.
Beni Johnson, mówczyni, pastor Kościoła Bethel w Redding w Kalifornii, autorka książek Radosny
wstawiennik, Prayer Changes Things i What If.
Nareszcie! Książka na temat proroctwa, która postrzega miłość jako cel wyższy od poznania, bardziej skupia
się na budowaniu relacji niż na budowaniu precyzji, wzywa proroków, aby brali odpowiedzialność za
objawienie, które otrzymują. Byłam niejednokrotnie poruszona do łez, czytając prorocze historie zawarte w
tej książce, ponieważ pokazują one, jak głęboko Bóg kocha każdego z nas. Ponad wszystko odczułam, że
znalazłam proroka według Bożego serca, proroka, który nauczył się kochać (zobacz: J 13,34–35 i J 15,12–17).
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Uwielbiam tę wspaniałą książkę.
Stacey Campbell, mówczyni, współzałożycielka Revivial NOW! Ministries i organizacji Be a Hero,
współautorka książek Praying the Bible i Ecstatic Prophecy.
Shawn Bolz prowadzi jedną z najbardziej niezwykłych i precyzyjnych służb proroczych, jakie znam, i to
właśnie dlatego jestem aż tak podekscytowany tą książką! Shawn potrafi zdjąć ze sfery proroczej zasłonę
hipermistycyzmu i sprawić, że staje się dostępna dla każdego, kto jest głodny intymnej relacji z Bogiem.
Cieszę się, widząc, że wszystko to zostało uchwycone w tej autentycznej książce. Z każdej stronicy emanują
łaska, prawda i miłość Boga.
Pełne mocy świadectwa i praktyczne nauczanie pozwolą wyposażyć cię do tego, abyś słyszał głos Boży oraz
uwalniał prorocze wejrzenie i zachętę dla siebie samego i innych. Jeśli miałeś jakieś doświadczenie w
ramach różnych ruchów proroczych, ta książka przeprowadzi istotną korektę serca. Łączy w sobie biblijne
nauczanie z Bożym charakterem i Jego naturą. Bez względu na to, czy zostałeś powołany, aby posługiwać
zza kazalnicy, czy na rynku pracy, ta książka jest dla ciebie. Przeczytaj ją, a następnie wprowadź w życie to, o
czym przeczytałeś.
Will Ford, dyrektor katedry Marketplace Leadership w szkole Christ for The Nations Institute, autor książki
Created for Influence: Transforming Culture from Where You Are.
Zawsze pilnie poszukiwałem książek proroczych, które pokazywałyby kulturę serca sfery proroczej, pisanych
przez osoby, które są żywym dowodem na to, jaki jest Boży zamysł dla tego drogocennego daru. Mój
wspaniały przyjaciel, Shawn Bolz, jest uosobieniem wszystkich tych poszukiwań.
Książka ta zainspirowała mnie i udzieliła czegoś z duchowego namaszczenia jej autora. Jestem głęboko
przekonany, że Shawn to wzór proroka reprezentującego powstające pokolenie proroczych naczyń, które
uwolnią trzecie wielkie przebudzenie i reformację w Domu Bożym. Jego paradygmat miłości dla ludzi i
intymności z Ojcem jest czymś, co to nowe pokolenie musi koniecznie nieść. Wierzę, że ten tekst wejdzie do
kanonu narzędzi szkoleniowych, które pozwolą uwolnić kulturę i DNA proroków, którzy naśladują Jezusa.
Pomoże ona wielu osobom pozostać na tej samej częstotliwości fal, na której nadaje niebo.
Sean Smith, mówca, założyciel Sean Smith Ministries i Pointblank International, autor książek Prophetic
Evangelism i I Am Your Sign.
Przetłumaczyć Boga, ze względu na to, jak ważkie i istotne treści przekazuje, przypomina mi książkę Billa
Hammonda „Prorocy i osobiste proroctwo”. Książka Hammonda dostarcza nam języka, przedstawia
protokół i stanowi inspirację dla wielu. Wpływ, jaki wywarła ona w swoim czasie (i tak jest po dziś dzień),
stanowi dokładną analogię do wpływu, który Przetłumaczyć Boga ma dla obecnego czasu i pokolenia (jak
również dla tych, którzy dopiero nadejdą). To, co Bóg powierzył Shawnowi, jest rzeczą niezwykle rzadko
spotykaną, potrzeba jednak, aby zostało szeroko rozpowszechnione!
Bóg działał bardzo celowo, kiedy połączył rozdział o miłości z Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 13) z
rozdziałem o darach z tegoż Listu (1 Kor 14), dlatego że wielka moc Boga i Jego miłość są ze sobą połączone
w sposób dynamiczny. Nie można mieć jednego bez drugiego. Przetłumaczyć Boga stanowi niezwykłe
świadectwo tej rzeczywistości. Lektura ta nie tylko mnie zachęciła, ale pozwoliła zobaczyć w sposób
bezpośredni zarówno wielką miłość, jak i obdarowanie (moc), w których porusza się Shawn. Każde
pokolenie otrzymuje swoją szansę, by zmienić świat, i głęboko wierzę, że tego właśnie dokona Shawn i ta
niezwykle ważna książka.
Rick Pino, muzyk, założyciel Heart of David Worship and Missions Centre.
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