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Asipeli dzīvoja uz Polinēzijas
salas Tongas, Klusā okeāna
dienvidos. Viņš bija izvēlējies sekot
sava tēva reliģijai, taču tagad zēnam
radās jautājumi.
Pirms dažām nedēļām Tongā
ieradās divi vīri un sāka rīkot
reliģiskas sanāksmes. Būdami
ziņkārīgi, Asipeli ar draugu Manu
atnāca uz šīm sanāksmēm. Viņus
pārsteidza Bībelē paustās domas,
kas nekad iepriekš nebija dzirdētas.
Asipeli un Manu devās uz
sanāksmēm ik vakaru. Katru reizi
abi uzzināja daudz vairāk par
Bībeli, tomēr viens jautājums nelika
mierā: “Kura ir patiesā draudze?”
Kādu dienu Asipeli paziņoja:
“Rīt ostā ieradīsies liels kuģis no
Austrālijas. Es došos turp un lūgšu
Dievam parādīt man kādu, kas spēs

atbildēt uz manu jautājumu: “Kura
ir patiesā draudze?””
Ostā Asipeli vēroja ceļotājus
nokāpjam no lielā kuģa. Visbeidzot
viņš ieraudzīja vīrieti, ko, šķiet,
Dievs bija izraudzījis par viņa
sarunu biedru. “Vai jūs, kungs, esat
kristietis?” jautāja Asipeli.
Vīrietis pārsteigts atbildēja: “Jā,
es esmu kristietis – esmu baptists.
Kāpēc tu jautā?”
Dedzīgais tongietis tūlīt uzdeva
savu jautājumu: “Vai varat man
pateikt, kura ir patiesā draudze?”
Šis vīrs pēdējos pāris mēnešus
bija piedalījies Bībeles stundās,
apgūstot patiesības no Dieva
Vārda. “Nosūti vēstuli uz šo
adresi,” viņš teica Asipeli. “Tie
cilvēki tev pastāstīs, kura ir patiesā
draudze.” Asipeli sameklēja zīmuli
un pierakstīja adresi, ko vīrietis
iedeva. Galu galā, viņš ar vēstuļu
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palīdzību sāka studēt Bībeli. Zēns
iepazina patieso Dieva draudzi,
kas tic Jēzum un ievēro visus
Dieva baušļus, ieskaitot septītās
dienas sabatu. Jau pēc kāda laika
Asipeli un Manu tika kristīti
Septītās dienas adventistu draudzē.
Cik pārsteidzoši Dievs vada, kad
ieaicinām Viņu savā dzīvē!
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