
Solen har passerat zenit ovanför Hoppets Stjärnas skola i slumområdet Taytay, Där, 
i en lokal fylld av ungdomar, vibrerar den varma luften av förväntan när mannen 
framför dem tar till orda. Han heter Julius Gapit och är pastor – men för de här 
ungdomarna utgör han framför allt en vän och förebild. 
Sedan sex år tillbaka har han varit med och drivit bibelskolan Campus Ministry i 
Tältmissionens regi. 
Varje tisdag besöker han skolan för att träffa ungdomarna i årskurs 7 och 10. På ons-
dagar står årskurs 8 och 9 i centrum, och sedan sommaren 2018 ordnas även kurser 
med sjätteklassarna varje fredag.

Vid varje lektion får Tältmissionens pastorer hjälp av minst en yngre volontär, 
och ofta handlar det om ungdomar som själva blivit frälsta tack vare just Campus 
Ministry. 
Idag berättar Julius om de tre formerna av kärlek: Éros, Philía och Agápe. 
Kärleken mellan makar, den platoniska kärleken till barn, syskon eller vänner – och 
så Agape, den ädlaste formen av kärlek. Den uppoffrande, villkorslösa, förlåtande 
kärleken. Guds kärlek. Ungdomarna lyssnar under tystnad, och det märks Julius 
ord väcker tankar.

Han har arbetat ideellt med det här i sex års tid och använder ofta bibliska texter för att ge ungdomarna praktiska levnadsråd. 
Drömtydarens Josef, och hans råd till Egyptens Farao att spara säd inför sju svåra år, blev till exempel utgångspunkt för ett 
givande samtal om hushållsekonomi. Inget ämne är för stort eller för litet, men det övergripande temat är alltid tro, etik och 
värderingar.
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På skolschemat: 
ETT MÖTE MED JESUS
De 1 800 eleverna på Taytayskolan i Filippinerna rustas på bästa sätt inför sin resa genom livet. 
Skolundervisningen ger dem kunskapens verktyg – men de behöver också en kompass. Därför, tack vare engagerade volontärer 
från Tältmissionen, får alla elever chans att lära känna Jesus innan de tar examen. Följ med oss på en lektion med Campus Ministry!



Konsekvenserna av att leva utan värderingar, utan kompass, syns 
runtom i Taytay. Problemet med unga kvinnor och flickor som blir 
utsatta för övergrepp i sina egna hem, av sina egna familjemedlem-
mar, är så utbrett att Tältmissionens dotterorganisation Hoppets 
Stjärna har tvingats ta till krafttag emot det. På skolområdet invig-
des i januari Stars Dorm, en fristad för övergreppsutsatta flickor. 
Den fyller en viktig funktion – men den utgör bara den ena delen av 
satsningen. 
Den andra, och mer långsiktiga, handlar om att via Campus Ministry 
ingjuta kristendomens värderingar och moraliska kod i de barn som 
kommer bli nästa generations föräldrar.

Varje läsår mynnar ut i en avslutningsdag där de ungdomar som ska 
lämna skolan får samlas och se tillbaka på sin tid med Campus Ministry. 
Vårens avslutning ser ut att bli något alldeles extra, med gästspel av en 
finalist i det populära tv-programmet Philippines Got Talent. 
Huvudpersonen är och förblir dock den man som eleverna har fått 
en livslång relation till tack vare Tältmissionen: 
JESUS KRISTUS.

OLIKA SÄTT ATT STÖDJA VÅRT ARBETE!

För att ge en enskild gåva skickar du ditt bidrag till PlusGiro 69 35 77-9. 
Behöver du inbetalningskort eller söker information maila oss på 
info@100percent.life eller ring 0662-461 31.

TACK, DITT ENGAGEMANG GÖR SKILLNAD!

Be för vårt arbete och evangeliets spridning
Att du tar med vårt arbete i dina böner betyder otroligt mycket.

Stöd arbetet som månadsgivare
När du ger månatliga gåvor hjälper du oss att utveckla vår verksamhet.

Ge en enskild gåva
Enskilda gåvor ger möjlighet till riktade punktinsatser. Be Gud om ledning i ditt givande.
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