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Min erfarenhet av Via de Cristo
 

Min upplevelse av Via de Cristo-kursen var 
omvälvande. Det var ingen vanlig Åh-kurs eller 
annat som jag tidigare varit med om. Detta låg 
på ett helt nytt plan, som närmast påminner om 
en fortsättning av Alpha-kursen, men ändå inte.

Omtanken om var och en som deltog i kursen 
var en helt ny upplevelse. Att inte behöva tänka 
på något. Känslan att vara omhuldad på ett nytt 
sätt kändes lite ovant från början, men man 
förstod innebörden av denna omtanke i det 
långa perspektivet. Så behandlar Gud oss dagli-
gen, fast vi kanske inte ser det lika tydligt.

Enkelheten i kursen låg i att den var så väldigt 
välplanerad att man förstår vem som låg bakom 
att just jag skulle gå kursen. Samtidigt var det ett 
inspirerande och intensivt tempo.
    Håkan Magnusson, produktionsutvecklare,
    deltagare i Via de Cristo på Åh 2012

Det praktiska
Lägret hålls från torsdag kväll till 
söndag kväll på Lärjungagården i 
Torestorp.    
    Avgiften är 2000 kr. Måltider 
och logi i två- eller flerbäddsrum 
ingår. Ansök vid behov om bidrag 
hos din församling, eller hör med 
oss. 
   Anmäl dig med blanketten på 
hemsidan www.viadecristo.se  
som skickas senast 15 juli till  
Via de Cristo, c/o Birgitta Envall, 
Legendgatan 138, 422 55 Hisings 

Backa eller med e-post till:  
benvall@outlook.com 
    Vi ber dig att förankra ditt 
deltagande hos församlingen 
redan från början och få någon 
av prästernas underskrift på din 
anmälningsblankett. 
    För närmare upplysningar  
hänvisar vi till hemsidan eller till 
att ta kontakt med ordföranden  
Inger Gustafsson Nwaogu, tfn. 
0706-10 00 59 eller kyrkoherde  
Anders Stenbäck, tfn. 0706-19 68 95.    



  

Vad är Via de Cristo till för?
 

Som kristna behöver vi upptäcka och leva i den kallelse 
vi fick i dopet, att tillhöra Kristus och att vittna om 
honom och tjäna vår nästa.
    Kursen uppmuntrar oss som lärjungar till  
engagerad tjänst och ledarskap, både i  
församlingens liv och i de sammanhang där  
vi är satta. Den kan alltså vara till stor glädje  
för varje församling.

Vad är Via de Cristo?
 

Via de Cristo betyder “Kristusvandring”.  
Det är en intensiv kurs på tre dygn som ger  
stöd för en vardag i Kristi efterföljd. Den  
bygger på Guds nåd och förmedlar en påtaglig 
upplevelse av nåden. 
    Kursen hjälper oss att fördjupa den personliga  
relationen till Jesus, att reflektera över vår kallelse  
och uppmuntrar oss att representera honom i vår egen 
omgivning - bland anhöriga och vänner, i samhälle och 
församling.

Vad händer under de tre dygnen?
 

Från torsdag kväll till söndag kväll lyssnar vi till  
   femton teman som presenteras av flera olika lekmän  
      och några präster. Varje inledning följs upp av  
          samtal i smågrupper. Varje dag har vi mässor,  
             meditationer och andakter.  
                Det är inte så mycket en kunskapsförmedling  
                  som en helhetsupplevelse och en övning 
                  för vårt liv och uppdrag som lärjungar på  
                    hemmaplan. 
 
               Den ”fjärde dagen”
 

                                 Efter Via de Cristo-helgen är tanken att  

Historia
 

Allt började efter inbördeskriget i 
Spanien med en pilgrimsledarkurs 
för vandringar från alla delar av landet 
till Santiago di Compostella.
    1944 började kursen inriktas på 
vårt uppdrag att leda människor 
närmare Jesus. Via Sydamerika och 
Mexiko kom den till USA och sedan 
vidare ut till många olika kyrkor 
över hela världen.

    Den finns nu i 52 länder, bl a Nya 
Zeeland, Storbritannien, Australien, 
Filippinerna, Kanada, Ukraina och 
Sydafrika under olika benämningar 
som: Cursillo, Walk to Emmaus, Tres 
Dias, Chrysalis, m fl. 1972 hölls den 
första lutherska kursen och kallas 
numera Via de Cristo. I Sverige har 
Emmausvandringen gått samman 
med Via de Cristo. 

                                        vi tar med oss en metod för uthållighet i  
                                     det kristna livets vardag, som vi kallar  
                                 “den fjärde dagen”. Som stöd för detta träffas  
                             vi regelbundet i smågrupper. Vi uppmuntras att i 
                                gemenskap med våra församlingar låta förhållandet  
                         till Kristus fördjupas, söka hans vägledning och leva  
                  ut hans kärlek i vardagslivet.

         Vi rekommenderas också att söka andlig vägledning hos 
någon präst. Årligen hålls även några storsamlingar, s k Ultreya, 
där smågrupperna får inspirera varandra. Dessutom kan man 
delta som teammedlem i kommande kurser, vilket är enormt 
givande!
 
 Du är välkommen!
 

Det är bra att ha en öppen inställning under helgen. Kursen är 
som ett pussel och man ser inte hela bilden förrän på söndag kväll. 
Varje deltagares erfarenhet av helgen är unik, och därför är det 
bara du som kan emot det som finns i beredskap åt dig.  
    Kursen lyfter fram att vi behöver varandras stöd som kristna. 
Det är en stor fördel om man är flera från församlingen som åker 
tillsammans, gärna också några ur församlingsledningen. 


