Gondoltad volna?
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Szuper erős ragasztó
A Fiú minden teremtménynél előbb létezett, 
s az egész világmindenséget ő tartja egyben.
KOLOSSÉ 1,17 (EFO)

Láttad már, hogyan építik a téglaházakat? Nem csupán téglákat pakol
gatnak egymásra. Valamilyen ragasztóanyagra is szükség van, ami az egy
másra helyezett téglákat összetartja. A téglákhoz használt ragasztót ha
barcsnak hívják.
A tested is így épül fel, 37,2 billió pici téglából, amit sejtnek hívunk.
Az épületekhez hasonlóan a sejteknek is szükségük van valamilyen ragasz
tóra, hogy együtt tudjanak maradni. A sejtek ragasztója a laminin.
A te testedet is laminin tartja össze. Ami még ennél is érdekesebb, az
az alakja. Ha jól megnézed a laminint (és ehhez elektronmikroszkópra lesz
szükséged), olyan, mint... egy kereszt.
Miért fontos ez? Mert ez is arra emlékeztet minket, hogy Isten te
remtményei vagyunk. Látod, Isten ujjlenyomata mindenütt rajta van a te
remtett világon. A Bibliából tudjuk, hogy bár Isten végtelen ereje és isteni
természete számunkra láthat atlan,
még is, teremtményein ker eszt ül
megismerhetjük őt (Róm 1,20). Jé
zus jelen volt a világ teremtésé
nél. Ő az, „aki által Isten a minden
séget teremtette: a mennyei és földi
lényeket, láthatókat és láth at at
lanokat... az egész világmindenséget
ő tartja egyben” (Kol 1,16–17; EFO).

Laminin

A legrégebbi ismert ra
gasztó a nyírfakéreggyanta volt, amit lándzsák
készítésénél használtak.
A legkorábbi írásos emlék
a ragasztó használatáról
az ősi Egyiptomból szár
mazik. A hieroglifák sze
rint Tutanhamon fáraó ko
porsójához állati csontból
és bőrből készült ragasz
tót használtak.

A laminin annak szemléltetése, amit Jézus az ő igéjében mond – ő a
ragasztó, ami testünket, lelkünket és minden mást összetart. Így, amikor
fáradtnak és túlterheltnek érzed magad, és a lehető legrosszabb napod van,
gondolj a lamininra, és jusson eszedbe, hogy Jézus összetart téged és minden
mást is körülötted.
Mennyei Atyám, amikor aggódni kezdek az életemben és kör
nyezetemben történő dolgok miatt, juttasd eszembe, hogy te
vagy mindennek az Ura, és te vagy az, aki mindent egyben tar
tasz, engem is beleértve.
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