Fördjupad reflektion 1 (förberedelsefasen)
Instruktioner:







Denna uppgift är framför allt till för din egen reflektion och fördjupning. Dina egna funderingar är därför viktigare
än din redovisning av dem.
Kopiera formuläret till ett Word-dokument eller liknande. Låt frågorna stå kvar i din redovisning.
Du kan välja att svara i punktform eller i en löpande text som sammanfattar dina reflektioner. Men skriv hellre
kortfattade svar än långa "uppsatser".
Omfång: 2-4 sidor (normalt typsnitt, 11pt)
Frågorna under rubrikerna 2-4 rör de tre perspektiv som utgör Stepouts röda tråd och som bearbetades under
förberedelsekursen: mission, kultur och utveckling. Notera att utveckling här avser här
samhällsutveckling/internationellt utvecklingssamarbete, inte personlig utveckling.

Innehåll
1. Det "inre" perspektivet
Personliga utgångspunkter




Vem är du?
Vem/vad tror du på?
Hur ser du på din kallelse?

Personliga förväntningar och målsättningar





Vilka är dina förväntningar på praktiktiden?
På vilket sätt tror du att den kommer bidra till din personliga mognad? Är det något i din
karaktär som du önskar förändra/fördjupa? Några gåvor som du vill utveckla/växa i?
Vad vill du ska hända med din tro under praktiktiden? Hur vill du att ditt andaktsliv ska
fungera när du är utomlands?
Vilka är det största utmaningarna för dig inför och under en sådan här utlandsvistelse?

2. Kulturperspektivet
 Vad skulle du säga är typiskt svenskt?
 På vilket sätt är du präglad av svensk kultur och svenska förhållningssätt?
 Vad tror du kommer bli svårt för dig i mötet med den nya kulturen?
 Vad tror du att människorna i värdlandet kommer uppleva som märkligt när det gäller dina
kulturella särdrag (värderingar, beteendemönster etc)?

3. Utvecklingsperspektivet
Notera att utveckling här avser här samhällsutveckling/internationellt utvecklingssamarbete, inte personlig utveckling.




Hur ser du på utveckling?
Vad skulle du vilja lära dig om utveckling under praktikperioden?
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4. Missionsperspektivet
 Hur ser din bild av mission ut?
 Vad skulle du vilja lära dig om mission under praktiktiden?
 Var passar du in i Guds stora mission?
 På vilket sätt behöver du ta hänsyn till kulturperspektivet när du funderar över
missionsfrågorna?
5. Bibelläsning: Lukasevangeliet
 Är det något i texten som berör dig på ett särskilt sätt?
 I Lukas finns många berättelser som beskriver Jesus i mötet med olika människor. Vilka möter
han och hur beter han sig? Vad kan du lära dig av Jesu sätt att möta människor? Vad är
särskilt viktigt att tänka på när du möter människor som är från en annan kultur?
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