
Välkomna till en reträtt
med nutida mystikern

Alan Ames
med förbön om helande

 

     

           
                        
                        ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod

 har evigt liv och jag skall låta honom uppstå
på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig

föda och mitt blod är verklig dryck”.
Johannesevangelium 6:54-55

Kristus Konungens församling
Parkgatan 14

Göteborg

13 September 2019                                



 Något om Alan Ames

Alan Ames föddes i London 1953. Under sin ungdom var han medlem i ett
MC-gäng, på en vandring nerför en sluttning av våld och alkohol. Efter sitt
giftermål flyttade han sedan till Australien med sin familj. Omvändelsen
kom 1993 då Alan insåg hur hans förflutna och hans synder hade sårat
Gud. Han insåg att Jesus kunde erbjuda honom förlåtelse från korset, efter
en  tids  kamp accepterade  han  den  förlåtelse  som Jesus  erbjöd.  Herren
hjälpte  Alan  att  komma  tillbaka  till  sakramenten  och  till  kyrkan.  Jesu
kärlek hjälpte honom att vända hat och smärta till kärlek. Senare kallade
Gud Alan  till  att  bli  ett  vittne  som sänds  för  att  bära  Guds  kärlek  till
världen. Alan har givit hundratusentals människor hopp om välsignelse -
det hopp som han själv fått från sitt sakramentala kärleksförhållande till
den treenige Guden. 
Alan Ames har  stöd och välsignelse  för  sin  mission av ärkebiskopen i
Perth, Australien, liksom av många andra biskopar runt om i världen. 

Alan Ames är en av de mest kända lekmannamystikerna i  dag och har
skrivit ett tjugotal böcker. En av de mest kända bestseller är ”Through the
Eyes of Jesus” (”Genom Jesu ögon”) som har översatts till fjorton språk.



Program 
fredag 13/9 
17.00 Sakramental tillbedjan möjlighet till bikt
18.00 Mässa
18.30 Alan Ames håller ett reträttföredrag
19.30 Sakramental tillbedjan med förbön om helande
avslutning ca 20.30 -21.00

Reträtten hålls på engelska, men kommer att tolkas till svenska. Reträtten
är gratis ingen anmälan behövs. 
OBS! En kollekt tas upp åt Alan Ames för att bekosta hans resor samt till
hans  fortsatta  evangelisation  i  hela  världen.  Med  hänsyn  till  känsliga
personer och de sjuka vill jag vänligen be alla att undvika starka dofter och
parfym under reträtten! Tack för visad hänsyn för varandra. 
Alla är hjärtligt välkomna!

Huvudarrangör: Eva Johansson   evajoh1@gmail.com
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