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Wielu z nas pragnie oglądać rzeczywistość nadprzyrodzoną, spotykać anioły, zobaczyć Jezusa a
jednocześnie trudno nam uwierzyć, że takie rzeczy mogą przytrafić się właśnie nam. "Otwórz me oczy" to
opowieść Gary'ego, człowieka przez lata żyjącego tak jak my. Pewnego dnia wszystko się zmieniło...
Recenzje
Nie mogłam odłożyć tej niesamowitej książki! Duch Święty dotykał mnie tak bardzo, że śmiałam się i
płakałam, czytając te namaszczone historie. Jeśli pragniesz głębszego życia w Duchu Świętym, ta książka jest
dla ciebie! Gdy przeczytasz historie spotkań z aniołami, zapragniesz również tego doświadczać. Będziesz
pobłogosławiony.
Heidi Baker, Iris Ministries
Ta książka w cudowny sposób otwiera oczy i uszy prawdziwych dzieci Bożych. Nie tylko przykuwa uwagę
czytelnika, lecz także pomaga odczuć, jak niesamowity jest Stwórca. Wzbudza też odwagę wobec
doświadczania rzeczy nadprzyrodzonych i większy głód Boga. Polecam przeczytanie tej książki zarówno
przywódcom Kościoła, jak i osobom świeckim.
Henry Madava, Victory Church
Nowa książka Gary’ego Oatesa Otwórz me oczy jest zniewalająca w pełnym tego słowa znaczeniu. Opowiada
o fascynujących doświadczeniach autora, a jednocześnie zachowuje teologiczną poprawność.
Przedstawiona tu opowieść zawiera przesłanie płynące prosto z serca Boga, które zapala wszystko, czego
tylko dotknie. To historia, która wyrywa się z kartek książki. Opowieści o spotkaniach Gary’ego z Panem
pobudziły mój własny głód Boga. Czytelniku, strzeż się! Podróż, w którą wyruszył Gary, jest zaraźliwa!
Bill Johnson, Bethel Church
To pierwsza książka, spośród wszystkich, jakie czytałem, która w praktyczny sposób pokazuje, jak osiągnąć
bliskość z żyjącym Bogiem. Nadprzyrodzone spotkania Gary’ego Oatesa z Panem nie tylko pobudzają nas do
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zazdrości, ale także stanowią zachętę do tego, byśmy sami doświadczali tego rodzaju szczególnej
intymności.
Sid Roth, „Wizja Mesjańska”
Dostałem do ręki manuskrypt tej książki pewnej niedzieli po południu, gdy wybierałem się w drogę
powrotną z Florydy do domu. Obiecałem Gary’emu, że spróbuję do niej zajrzeć w ciągu kilku najbliższych
dni, i rzeczywiście jeszcze tego samego wieczoru, tuż przed pójściem spać, zacząłem ją przeglądać. Opisane
historie tak przykuły moją uwagę, że zanim położyłem się do łóżka, doszedłem do strony sześćdziesiątej
piątej. Resztę doczytałem następnego dnia. Wiele rzeczy zawartych w tej książce stanowiło dla mnie
błogosławieństwo, ale biblijne studium służby aniołów wzruszyło mnie do łez. To wszystko nie było dla mnie
nowe, ale trwając w smutku, w którym znalazłem się z powodu utraty żony niecałe dziewięćdziesiąt dni
wcześniej, niemal zapomniałem o cennej służbie aniołów. Tamtej nocy, dzięki temu, że uświadomiłem sobie
ich dostępność, doświadczyłem pocieszenia płynącego z ich obecności. Dziękuję Ci, Gary, za to, że
pozwoliłeś nam podpatrzeć Twoje doświadczenia w wymiarze zazwyczaj niewidzialnym!
Jack R. Taylor, Dimensions Ministries
Jeśli poszukujesz książki, która wprowadzi cię w Bożą Obecność – to właśnie ją znalazłeś! Gary Oates,
obdarzony zdolnością widzenia w sferze niewidzialnej, w książce Otwórz me oczy dzieli się swoją pasją i
doświadczeniami, dzięki którym życie nadprzyrodzone stało się dla niego czymś naturalnym. Gdy czytam
książki, poszukuję Bożego życia w doświadczeniach i przesłaniu autora. Świadectwo Gary’ego Oatesa
sprawiło, że padłem na kolana i zawołałem z głębi serca: „Otwórz me oczy, Panie!”.
Leif Hetland, Global Mission Awareness
Poznałem Gary’ego i Kathi podczas wyprawy ze służbą Global Awakening do Volta Redonda, o której jest
mowa w niniejszej książce. Było dla mnie ogromną radością oglądać, jak Duch Święty „otworzył ich oczy”, by
widzieli w niewidzialnej rzeczywistości, o której mówi nasza wiara. Proste i bezpośrednie świadectwo
Gary’ego stanowi zastrzyk wiary dla każdego, kto pełni chrześcijańską służbę. Chciałbym cię zachęcić:
pozwól, by to świadectwo zbudowało twoją wiarę. Byłem przy Garym i Kathi w momencie, gdy przeżywali to
przełomowe doświadczenie, i cały czas zauważam jego dobre owoce. Widziałem również, jak Duch Święty
dokonał tego samego w życiu innych osób. Naprawdę zbliżamy się do czasów, kiedy będziemy mieć w
Kościele wielu „widzących”. Modlę się, aby Pan otworzył również twoje oczy!
Michael Shea, Casa de Davi
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