
Symbol Chrystusowej Męki jest w każdym z nas! 

Jesteśmy Bożymi dziećmi. To nie metafora, to fakt. Pan Bóg stworzył każdego z nas, a my, ludzie, 

stanowimy koronę wszelkiego stworzenia. A czy Autor podpisał swoje dzieło? 

[...] 

Księga Rodzaju mówi wprost o stworzeniu człowieka przez Pana Boga: „Bóg uczynił różne rodzaje 

dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie 

rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad 

ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po 

ziemi! Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i 

niewiastę.” (Rdz 1, 25-27) 

Jak widzimy, Pan Bóg jest Stwórcą, Autorem świata oraz wszelkiego życia na świecie. Czy więc Autor 

nie mógłby „podpisać” swojego dzieła? Mógłby, gdyż jest Wszechmogący. Ponadto, jak czytamy w 

Księdze Rodzaju, „Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.” (Rdz 1, 31) 

Ale czy taki „podpis” istnieje w każdym z nas? Już sam stworzony na obraz nieśmiertelnego Boga 

człowiek z nieśmiertelną duszą jest swego rodzaju „podpisem”. Czy możemy natomiast doszukać 

się jakiegoś fizycznego „znaku” Autora? [...] To laminina – niezwykle istotne dla życia białko w 

kształcie krzyża.  

[...] 

Źródło: prawda-nieujawniona.blogspot.com 

 

 

 

https://prawda-nieujawniona.blogspot.com/2019/04/symbol-chrystusowej-meki-jest-w-kazdym.html


Czytamy na PWN: 

Laminina (łac. laminin) – białko należące do glikoprotein, złożone z trzech podjednostek, 

wytwarzane przez komórki nabłonkowe, główny składnik blaszki jasnej w błonie podstawnej; 

pełni ważną funkcję w oddziaływaniach komórek nabłonka i śródbłonka z innymi 

składnikami błony podstawnej oraz w ukierunkowaniu ruchu komórek. 

 

Budowa (wikipedia): 

[...] Laminina zbudowana jest z trzech dużych podjednostek (heterotrimer): A (400-440 kDa), 

B1 (215-230 kDa) i B2 (205 kDa), spiętych mostkami disiarczkowymi w strukturę o kształcie 

krzyża łacińskiego. Cząsteczki lamininy mogą oddziaływać z białkami matrix 

zewnątrzkomórkowej, takimi jak kolageny, siarczan heparanu, fibronektyna, proteoglikany i 

entaktyna, uczestnicząc w tworzeniu właściwej struktury błon postawnych i stabilnych 

połączeń umożliwiających przyczepianie się komórek do tych błon. 

W przypadkach osłabionej ekspresji lamininy zachodzi np. rzadka choroba wrodzona - 

pęcherzowe oddzielanie się naskórka. 

 

 

 

 



Rzeczywiste zdjęcia lamininy pod mikroskopem elektronowym: 

 

 

Więcej grafik tego białka tutaj. 

 

 

 

Świadectwo dotyczące lamininy:  

https://youtu.be/2kf97xGBNAY  

 

 

Powyższy artykuł powstał dzięki pewnej czytelniczce, która posłała informację o lamininie do 

Grzegorza i Bóg polecił, by to zostało upublicznione na stronie Przymierza. 

 

Króluj nam Chryste! 

 

 

Mała Iskra 
przymierzemilosci.pl 

https://www.google.pl/search?q=Laminin&tbm=isch&ved=2ahUKEwidpYvwj5jzAhUTyioKHfqJAcIQ2-cCegQIABAA&oq=Laminin&gs_lcp=CgNpbWcQA1DqiAhY6ogIYMKKCGgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=VglOYZ2iOZOUqwH6k4aQDA&bih=1158&biw=1725&hl=pl#imgrc=lRr5YyA3je3AoM&imgdii=MZ4KcLz_hS0DPM
https://youtu.be/2kf97xGBNAY

