
izdevums bērniem ar vislabākajām ziņām pasaulē NR.32_2017_maijs/jūnijs

ŠĶIPSNIŅA SĀLS. TĀ RAKSTĪTS GANDRĪZ KATRĀ RECEPTĒ.
VIENALGA – VAI VĀRI FRIKADEĻU ZUPU VAI CEP DZIMŠANAS DIENAS KŪKU.

SĀLS PIRMS DAUDZIEM GADIEM BIJA ĻOTI DĀRGA. NE VISI TO VARĒJA ATĻAUTIES IEGĀDĀTIES.
TAGAD TĀ IR VISOS VEIKALOS, VISĀS MĀJĀS.

SĀLI LIETO NE TIKAI KĀ GARŠVIELU.
TĀ NODER MEDICĪNĀ, LOKOPĪBĀ, TO LIETO VESELĪBAS UZLABOŠANAI, SKAISTUMKOPŠANAI, UN VĒL UN VĒL.

LABĀS ZIŅAS PAR JĒZU ARĪ NEPIECIEŠAMAS VIENMĒR – IKDIENĀ UN SVĒTKOS.
LABĀS ZIŅAS PAR JĒZU LATVIJĀ IR BRĪVI PIEEJAMAS – VISĀS PILSĒTĀS UN CIEMOS.
LABĀS ZIŅAS PAR JĒZU NAV DOMĀTAS LIETOŠANAI TIKAI BAZNĪCĀ, TĀS NODER VISĀS DZĪVES JOMĀS.

IR CILVĒKI, PAR KURIEM SAKA – VIŅI IR KĀ SĀLS.
KAS GAN TIE VARĒTU BŪT?
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DIEVA STĀSTS. VIENPADSMITAIS VĀRDS.
Jēzus reiz saviem sekotājiem bija teicis, ka viņi ir zemes sāls, pasaules gaisma. Viņš mācekļiem bija devis uzdevumu – iet un 

darīt par mācekļiem visas tautas. (Mateja ev. 28:19-20) Viņš bija arī solījis, ka viņi dabūs spēku, kad Svētais Gars būs nācis, un 
viņi būs Jēzus liecinieki visā pasaulē. (Apustuļu darbi 1:8) Jēzus vairs nebija kopā ar mācekļiem. Svētais Gars bija dots. Vajadzēja 
piepildīt uzdevumu – būt tādiem, kas maina vidi, kurā viņi atrodas. Kā sāls, kā gaisma.

Tā arī notika. Ticīgie viens par otru rūpējās, dalījās ar to, kas kuram piederēja, pulcējās kopā. Viņi lasīja un mācījās Dieva 
Vārdu, lūdza, dziedāja, kopā baudīja maltīti. Mīlestība viņu starpā bija tik īsta un patiesa, ka daudzi viņiem pievienojās, lai 
iepazītu Dievu, kurš tā spēj mainīt cilvēkus.

Bet kā ar citām tautām? Kādi no ticīgajiem devās ārpus savas pilsētas un zemes. Viņi uzrunāja sveštautiešus, kuri pielūdza 
dažādus neīstus dievus, uzceltus pieminekļus vai dabu. Tas nebija viegls uzdevums! Viņi bieži tika atraidīti, vajāti, ieslodzīti 
cietumos, pat nogalināti. Tomēr nekas neatturēja viņus turpināt stāstīt par Dieva piedošanu un mīlestību. Te viens no viņiem – 
Pāvils!

Uzspied!
Izdrukā!
Izkrāso!

Pāvils visur stāstīja par  

Dievu. Arī tad, kad 

nokļuva cietumā.

Kad Pāvils dzīvoja Romā, 

viņš pie sevis uzņēma  

ikvienu, kas vēlējās uzzināt 

par Dieva piedošanu.

Dievs aicināja Pāvilu 

doties uz dažādām 

vietām. Dievs viņu 

pasargāja.  

Arī spēcīgās vētrās.

Vispirms Pāvils pats sa-

tika Jēzu uz Damaskas 

ceļa. Pāvils no Jēzus 

pretinieka kļuva par 

Jēzus sekotāju.

Tā tas turpinās joprojām. Ir cilvēki, kas savās mājās, skolā, 
darbavietā liecina par Jēzu. Ir cilvēki, kas brauc uz tālām zemēm 
un iepazīstina tur cilvēkus ar Dievu. Viņi tulko Bībeli, dažādos 
veidos palīdz vietējiem iedzīvotājiem un parāda  tiem, ka Dievs 
visus mīl.

Tā tas notiks līdz tam laikam, kamēr visas tautas uzzinās par 
Jēzu. Un tad Jēzus atkal nāks! Bet līdz tam laikam – Jēzus sekotāji 
ir zemes sāls!

http://www.lbds.lv/resursi/nozaru-resursi-draudzem/pavila-piedzivojumi---krasojamas-lapas
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Jo sāļāks ūdens, jo vieglāk peldēt. 
Nāves jūrā ūdens ir tik sāļš, 

ka cilvēki pat negrimst ūdenī.

Sāls ir ļoti vērtīga. 
Sāls senatnē izmantota pat kā samaksa  

par darbu. 

Sāp kakls?  
Jāskalo kakls ar sālsūdeni!

Sāls nepieciešama arī lopiem. 
Aitas, govis, zirgi gardi laiza 

sāls klučus.

Sāli izmanto konservēšanai,  
ar sāli iesāla zivis un gaļu,  

lai tā nebojājas.

Ielej glāzē aukstu ūdeni.
Ieliec ūdenī dažus ledus bagaliņus.

Uzliec uz ledus gabaliņiem auklu, uzber sāli.
Pēc brīža pamēģini izņemt aukliņu ārā.

Vai vari izcelt ledus gabaliņus, nepieskaroties tiem ar pirkstiem?
Tad eksperiments ir izdevies!

Sasaldē ūdeni bļodiņās.
Sasalušos ledus gabalus uzliec uz plastmasas paplātes.

Uz abiem ledus gabaliem uzpilini dažas pilītes pārtikas krāsvielas.
Uz viena no ledus gabaliem uzber arī sāli.

Kurš ledus gabals ātrāk kūst?
Vēro skaistos rakstus, kas veidojas ledū.

Vai tagad saproti, kādēļ ziemā ielas kaisa ar sāli?



Labdien!

Kā Tev klājas? Ko dari? Kā iet?
Te kaut kas no mūsu ģimenes ikdienas.

Pagājušajā nedēļā pārrunājām, kur mūsu ģimene šogad varētu aizbraukt ekskursijā. Katram bija 
kāds priekšlikums – sākot ar dabas takām Latvijā          un Igaunijā     un beidzot ar Brazīli-
jas džungļiem. Tētis tik noteica: “Jāskatās, lai nesanāk pārāk sāļi.” Hm, nebijām runājuši par sāls 
raktuvēm vai apmešanos sāls viesnīcā  
(Brazīlijā tāda viesnīca patiešām ir – tur  
visas sienas un pat mēbeles ir veidotas no sāls).  
Nesapratu, ko viņš ar to domā.             Laikam gan izskatījos pavisam apjucis. Tādēļ mamma pa-
skaidroja, ka tas, ka kaut kas ir   sāļš vai sālīts, vienmēr nenozīmē, ka tur ir daudz sāls. Tas 
esot tāds teiciens, kas nozīmē, ka tā lieta ir ļoti dārga. Senos laikos sāls esot bijusi ļoti dārga. No 
tiem laikiem arī šis teiciens saglabājies.

Sarunas turpinājās. Es atcerējos, kā bija pagājušajā vasarā, kad pēdējā vakarā pirms došanās uz 
Vāciju atklājās, ka manas māsas pasei   beidzies derīguma termiņš. Kad es to atgādināju  
pārējiem, tad saņēmu aizrādījumu – lai   neberot sāli uz brūcēm. Ko tas nozīmē?!? Pat 
sālstraukam       nebiju pieskāries!   Nevienam nekādas brūces arī nav! Izrādās, tas  
arī nozīmē         pavisam ko citu. Ja kādam atgādina kaut ko nepatīkamu, tad tas ir sāpīgi šim 
cilvēkam.                Ja uz nobrāzuma vai brūces uzber sāli, arī tas esot ļoti sāpīgi. Tādēļ bērt 
sāli brūcēs nozīmē pateikt ko tādu, kas atgādina kaut ko nepatīkamu. Tā, lūk! Turpmāk zināšu.

Tā mēs runājām, runājām. Ne vairs par vasaras plāniem, bet par sāli. Rozā un melno, vārāmo,  
rupjo un smalko. 

Nākamajā svētdienā baznīcā mācītājs pirms svētrunas lasīja no Bībeles: "Jūsu runa lai vienmēr ir 
labvēlīga, lai tajā ir sāls, un lai jūs zinātu, kā jums ikvienam jāatbild”. Kad izdzirdējām vārdu “sāls”, 
visi saskatījāmies un sasmaidījāmies.    

Atkal sāls! 

Ar sveicieniem,

Ansis
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 = 110 Jānis Uplejs


(Mat. 28:19-2o)





 









 

                 

                 

                    

                  

                

                      

                    

                 

             

Rokdarbs

EJIET UN DARIET

SĀLS MĪKLA

Tev būs nepieciešams:
* 200 gr miltu
* 200 gr smalkā sāls 
* 100 ml ūdens (un varbūt vēl mazliet)
* pārtikas krāsviela, piparkūku formiņas, 

mīklas veltnis un flomāsteri (pēc izvēles)

Uzspied!
Klausies!

Dziedi līdz!
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JŪS  
ESAT 
ZEMES 
SĀLS.
Mateja ev. 5:13

Darba gaita:
Saber miltus un sāli bļodā un samaisi! Pamazām pievieno ūdeni, mīci mīklu! 
Jāmīca būs ilgi, esi pacietīgs!
Ja gribi krāsainu sāls mīklu, tad piepilini krāsvielu un mīci atkal.

Izmanto mīklas veltni, piparkūku formiņas un pagatavo dāvaniņas Ģimenes dienai vai dekorus kādiem citiem svētkiem! 
Izžāvēt vari istabas temperatūrā vai cepeškrāsnī (tam noteikti lūdz vecāku palīdzību).  Izžāvētus darinājumus vari apzīmēt.
Lai pagatavotu sāls trauku, izveltnē mīklu, uzliec uz tās glāzi un sacel mīklas malas uz augšu!
Kad trauciņš izžuvis, ieber tajā sāli! 

http://www.lbds.lv/uploads/resources_files/206/ejiet-un-dariet.mp3


Atbildes sūti pa pastu vai e-pastā līdz 10. jūnijam. 
Trīs pareizo atbilžu iesūtītāji saņems pārsteiguma balvas.

Pasta adrese:  „Labas Ziņas Bērniem”  Lāčplēša iela 37, Rīga, 
LV-1011, Latvija, e-pasts: labaszinasberniem@inbox.lv

Žurnāla veidotāji:  Dace Šūpule, Estere Roze, Evelīna Sproģe, Anna Šmite
Dizains, maketēšana: Evija Godiņa  / „Labas Ziņas Bērniem” izdod Latvijas Baptistu draudžu savienības Svētdienskolu apvienība ©  "Labas Ziņas Bērniem" 

izdošanu vari atbalstīt ar ziedojumu - Reliģiska organizācija "Latvijas Baptistu draudžu savienība", reģ Nr. 90000085765, LV75 HABA 0551 0257 82043  

“Labas Ziņas Bērniem” vari saņemt arī izdrukātas. Lai abonētu, raksti labaszinasberniem@inbox.lv                               

1. Nepieciešama, lai iegādātos sāli un visas citas preces.

2. Otrs lielākais kontinents, tur ir Assala ezers – lielākā dabīgās sāls 
ieguves vieta.

3. Pārnēsājama māja no auduma.

4. Pilsēta, kur tiek izdotas “Labas Ziņas Bērniem”.

5. Valsts, kurā ir Himalaju kalni, kur iegūst Himalaju sāli.

6. Ūdenskrātuve, kurā ir sāļš ūdens.

7. 60 minūtes

Balvas par atbildēm uz iepriekšējā numura uzdevumiem 
saņem Dārta no Ikšķiles, Madars no Grobiņas un draudzes 
“Kristus Uzvara” svētdienskola.

Jebkura burciņa, glāze, vāzīte vai kļūt par lūgšanu trauciņu.
Izvēlies trauku un izdekorē to!
Traukā ievieto koka plāksnītes – špateles.
Uz katras no tām uzraksti kādas valsts nosaukumu.
Kad liec uz galda sālstrauciņu, noliec tam blakus arī lūgšanu trauku.
Pirms ēdat vakariņas, izvelciet vienu no kociņiem.
Aizlūdziet par šo valsti – lai tur dzīvojošie Jēzus draugi var būt kā zemes sāls.
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8. Gāze, kuru iepilda balonos, lai tie lidotu gaisā

9. Valsts, kurai nākamgad būs 100 gadi.

10. Ūdenskrātuve ar sāļu ūdeni, lielāka nekā jūra.

11. Cilvēku izgudrojums, kas izpilda darbus 
cilvēka vietā.

12. Lielākais spīdeklis debesīs.

Mīklas atrisinājums – iekrāsotajā rindiņā.  
Aprunājies ar pieaugušajiem un uzzini, kādēļ šoreiz mīklai šāds atminējums?


