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Min uppväxt har varit tuff. Pappa var drog-
beroende, och han slog och förgrep sig på 
oss barn. Det gjorde att jag fick svårt att lita 
på andra människor. 
När Campus Ministry blev en del av vårt 
schema tyckte jag först att det var som en 
vanlig lektion. Men jag var en av tre som val-
des ut och fick följa med på deras ungdoms-
läger, och det var där jag först mötte Gud. 
Han visade sig för mig och sa att han alltid 
varit med mig, även innan jag visste om det. 
Mitt liv förändrades från den stunden. 
Det fanns en tid när jag tänkte att jag kunde 
göra allt själv, utan hjälp av andra, men nu 
vet jag bättre.

Campus Ministry har förändrat hela min vardag, för nu går jag i kyrkan och 
har blivit mycket mer aktiv. Det är som om min själ har kvicknat till.

De påverkade inte bara mig, utan alla mina klasskompisar det året. Jag är 
glad att Campus Ministry hjälpte mig lära känna Jesus bättre. Det året blev 
jag hjälpt, och nu är det jag som hjälper andra.

Jag var inte troende. Innan Campus Ministry kom till klassen hade jag inställningen att det bara var ett 
tvång. Jag hade bara tänkt sitta av tiden, men det slutade med att jag hojtade och sjöng. Jag upplevde det 
som att omslutas av en varm omfamning. Nu är jag engagerad och hjälper till i kyrkan.

Campus Ministry har hjälpt mig bli bättre på att dela med mig 
av Guds ord till andra studenter. Den här upplevelsen är den 
bästa jag har haft!”

Kärrsjö 136 
890 54 Trehörningsjö

www.100percent.life
info@100percent.life

Tel: 0662-461 31
Plusgiro: 69 35 77-9

SWISHNUMMER
123 036 7086100% LIV

MARC

MARITONI

GERLIE

RODELITO

VICTOR

VITTNESBÖRD

”
”

”

”
”



Text: Torbjörn Vårsaga        Foto: Dennis Thern

”UNGDOMARNA SKA FÅ UPPLEVA ETT MÖTE MED GUD”

Campus Ministry är att de ska få uppleva ett möte med Gud. Ibland 
är problemet att de känner till Gud, men att de inte k-ä- n-n- e-r 
Gud. 
Han och Mark söker ständigt nya vägar att nå fram. 
– Vi lyssnar på tv, radio och läser nyheter för att hänga med i vad 
eleverna redan pratar om, berättar Mark. De är så fokuserade på 
media och populärkulturen, så om vi till exempel använder en känd 
filmtitel som överskrift för vårt kristna budskap kan vi fånga deras 
intresse. 
Bland annat använde de ”Transformers” som rubrik när de skulle tala 
om förvandling utifrån tolfte romarbrevet. 
– Vi tar upp vad som händer i samhället, och så injicerar vi det med 
Guds kärlek.

Månadens tema hos Campus Ministry är just kärlek – något som 
både ungdomarna och deras omvärld behöver mer av. Såväl 100 % 

Liv som systerorganisationen Hoppets Stjärna möter alltför många 
filippinska barn, och framför allt flickor, som utsätts för misshandel, 
utnyttjande och övergrepp i vardagen. Inte sällan är förövarna deras 
egna släktingar eller familjemedlemmar; något som drivit Hoppets 
Stjärna att bygga ett flickhem för de flickor som inte kan vara trygga 
i sina egna hem.

100 % Liv kompletterar detta med livsviktigt förebyggande arbete 
genom Campus Ministry. 
– Vi ska ingjuta god karaktär i pojkarna när de är små och fortsätta 
prägla dem under uppväxten, fastslår Julius. 
Den satsningen tar de nu till nästa nivå, för från och med sommaren 
kommer även grundskolans lägre klasser att börja omfattas av det 
här värdegrundsarbetet. 
– Barnen är ju vår framtiden, säger Julius. Vi måste kämpa för dem.

Hur kan vi nå ut med den kristna värdegrunden till en ny generation? För 100 % Liv i Filippinerna blev lösningen att under namnet 
”Campus Ministry” börja besöka ungdomarna i skolan och bjuda in dem till samtal. 
Nu, fem år senare, vittnar otaliga filippinska ungdomar om 
hur det här förändrat deras liv.

”UNGDOMARNA SKA FÅ UPPLEVA ETT MÖTE MED GUD”

Det är söndag förmiddag, och i förorten Crame utanför Manila 
strömmar folk in till den lokal där det ska hållas gudstjänst. När-
mare hundra personer trängs i rummet, och det fortsätter fyllas 
under den timme av bön och lovsång som utgör uppvärmning 
inför den ”riktiga” gudstjänsten. 
Här slipper pastorerna att leda allting själva, för de har sällskap på 
scenen av ett fyrmannaband och en körtrio. 
Stämningen är på topp från början till slut, och efteråt får vi träffa 
två av kyrkobesökarna på den anslutande innergården. Den ene 
heter Julius Gapit och är en mager, medelålders herre. Den andre 
heter Mark Anthony Rebucas och är en ung man med färgglad 
skjorta. Julius är pastor, Mark är ungdomsledare – och tillsammans 
har de drivit Campus Ministry med osläckligt engagemang sedan 
starten för fem år sedan. 
Varje vecka har duon besökt klasser med högstadiestudenter för 

att prata tro, etik och värderingar. 
– Jag skulle säga att hälften av eleverna är kristna och även lever 
kristet, säger Mark. Det är den andra halvan vi försöker nå fram till. 
– I början var det väldigt svårt, medger Julius. Under de första två 
åren kändes det som om inget hände, men vi peppade varandra och 
kämpade vidare. Det var fantastiskt att se hur vi till slut började att nå 
fram till vissa. Fyra elever följde med på det sommarläger vi ordnade, 
och nu är alla fyra ungdomsledare hos oss.

Både Mark och Julius har arbetat ideellt från första början, och får 
idag hjälp av åtskilliga ungdomar som valt att engagera sig som 
volontärer. I början av varje skolår hålls möten med rektor, studieväg-
ledare och andra berörda för att lägga upp en planering kring vilka 
ämnen som ska tas upp, och hur. 
– Det handlar inte bara om att undervisa, utan också om att få elev-
erna att börja diskutera och tänka själva, förklarar Julius. Centralt för 
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