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Tabăra Polaris - o stea călăuzitoare
După ce s-au căsătorit, Roland şi Jackie au căutat o metodă potrivită
pentru a le vesti Evanghelia băştinaşilor din Alaska şi au construit o şcoală
adventistă cu clasele I-VII pe proprietatea lor. I-au pus numele „Şcoala
misionară”. Elevii şi părinţii au fost încântaţi, iar unii, dornici să înveţe
acolo, veneau de la mari distanţe. Ulterior, au construit şi două dormitoare
pentru elevi. Cu timpul, Roland şi Jackie au înfiinţat şi o comunitate de
credincioşi adventişti şi au construit prima biserică adventistă de ziua a
şaptea din Aleknagik.
Pe măsură ce şcoala se dezvolta, Roland şi Jackie şi-au dorit şi o tabără.
„Nu aveam un loc unde să mergem cu copiii şi să ne jucăm, să avem
diverse activităţi”, spune Roland, „iar copiilor le place să stea în natură şi
să se joace!” Locul acesta special a fost numit „Tabăra Polaris”, după
numele latinesc al Stelei Nordului.
Roland Moody a cumpărat câteva clădiri vechi de la o fabrică de
conserve care intrase în faliment. Le-a transportat cu barja peste Golful
Bristol până la Aleknagik şi apoi aproape 20 de kilometri pe lac până la
Tabăra Polaris. Deşi au trecut şaizeci de ani de atunci, clădirile încă mai
sunt folosite în fiecare vară de copiii din vestul statului Alaska.
Roland şi Jackie s-au bucurat să-i găzduiască pe copii şi să-i transporte
pe lac până la tabără. În fiecare an, în ultimul Sabat al taberei, toţi membrii
bisericii adventiste din localitate organizau un festival pentru copii şi
făceau o croazieră de o oră şi jumătate pe lac, apoi reveneau în tabără şi
sărbătoreau Sabatul pe malul lacului. După moartea lui Jackie, Roland s-a
căsătorit cu Beverly, care l-a ajutat să ducă mai departe activităţile
obişnuite de la Tabăra Polaris.
Pe parcursul anilor, tabăra a devenit un loc vital pentru copiii din vestul
Alaskăi. Mulţi dintre ei provin din familii mai puţin decât ideale, unde
sărăcia, alcoolismul şi abuzul sunt la ordinea zilei. În multe ocazii, ei spun
că tabăra este pentru ei cel mai frumos moment din an, fiindcă acolo se
simt iubiţi, acceptaţi şi ocrotiţi.
Roland şi Beverly au ieşit la pensie şi s-au mutat în Walla Walla, în
statul Washington, dar activitatea de la Tabăra Polaris nu a încetat. Poţi
susţine şi tu activitatea acestei tabere aducând un dar special pentru colecta
din Sabatul Treisprezece.
Pentru a cunoaşte câţiva copii din tabăra Polaris, citeşte despre ei pe
pagina http://www.adventistmission.org/resources.

