
    On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego 

stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na 

ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy 

nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego 

zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest 

ugruntowane, On także jest Głową Ciała, Kościoła;  

On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był 

pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia 

boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się 

z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.  

I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a 

uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby 

was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i 

nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie 

zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest 

zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem 

sługą.(Kol.1,15-23)                                                                                                                                                                                     

 

Wszystko w Nim, przez Niego i dla Niego zostało stworzone! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Całe stworzenie odzwierciedla Bożą chwałę, moc, mądrość i potęgę. Tylko 

człowiek jest na tyle głupi, że odrzuca Boga, buntuje się przeciw Niemu. 

(Ps.14,1) 

 

W naszym organizmie jest 10-60 tys. aminokwasów. Jeden z nich – laminina – 

jest podstawą większości komórek i organów. Jest to „klej” spajający organizm 

człowieka. Łączy komórki jedna do drugiej. Bez lamininy mózg nie może 

funkcjonować. 

Dlaczego o niej wspominam?  

Dlatego, że jest to Boży symbol w nas. Jest to dowód na to, że Bóg 

pozostawił w nas swój ślad, symbol, znak, podpis – podobnie jak artysta 

pozostawia swój podpis lub pseudonim pod skończonym dziełem. 

Laminina ma kształt krzyża. Spójrzmy na nią: 

 

 



 

Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest przypadek. Ot, po prostu naukowcy 

tworząc wzór po prostu tak to stworzyli, bo im tak pasowało. Równie dobrze 

mogliby użyć innego symbolu. Spójrzmy więc jak laminina wygląda pod 

mikroskopem: 

 

 
 

 

Krzyż jest w każdej komórce naszego ciała. Kiedy Bóg tworzył 

człowieka, nie było jeszcze grzechu na świecie, a On już umieścił znak krzyża. 

Najważniejsze białko, klej, rusztowanie i budulec naszego organizmu wskazuje 

na krzyż i odzwierciedla Bożą chwałę! 

 

Brak lamininy powoduje poważne schorzenia.  

 

Po pierwsze mózg nie działa prawidłowo.  

 

Brak lamininy skutkuje dystrofią mięśniową (zanikiem mięśni). Z jej 

brakiem wiąże się także schorzenie zwane pęcherzowe oddzielanie się naskórka. 

Pacjenci dotknięci tą chorobą wyglądają jakby byli dotkliwie poparzeni.  

 

Duchowo rzecz biorąc brak krzyża powoduje duchowe schorzenia. Mózg 

nie działa prawidłowo. Bez krzyża ludzie wpadają w obłęd. Ich myślenie i 

postępowanie są całkowicie spaczone. W wielu południowoamerykańskich 

metropoliach czas mierzy się od gwałtu do gwałtu i od morderstwa do 

morderstwa. Rządzą narkotyki i przemoc a społeczeństwa ulegają rozkładowi. 

Tylko dlatego, że wybrali drogę bez Boga, odrzucili krzyż. 

 

Bez krzyża także mamy zanik mięśni.  

 

Po prostu nie możemy funkcjonować. Nawet największy ateista i tak jest 

podtrzymywany Bożym tchnieniem, czy mu się to podoba czy nie, czy w to 

wierzy, czy nie.  



Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy… (Dz.17,28) 

 

Oddzielanie się naskórka – ludzie są sponiewierani przez diabła, parzeni 

grzechem. Mimo poparzenia brną dalej i są coraz bardziej upadlani. To 

przekleństwo może przerwać tylko krzyż! 

 

Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. 

 

Pamiętam pierwszą lekcję astronomii jaką otrzymałem od mojego 

dziadka. Byłem wtedy małym chłopcem. Dziadek wskazał palcem do góry i 

powiedział: 

 

 Popatrz na te gwiazdy. Czy wiesz, że są one większe od ziemi?  

 

Ja widziałem tylko maleńkie punkciki wielkości główki od szpilki. Moja 

dziecięca logika tego nie pojmowała. Dzisiaj wiem, że dziadek miał rację. 

Przyjrzyjmy się temu: 

 

 
 

W porównaniu z Merkurym nasza Ziemia wygląda nawet imponująco. 

Jesteśmy ważni. Ale idźmy dalej: 

 

 



W porównaniu z Jowiszem nasza Ziemia jest już tylko małym groszkiem. 

To teraz jeszcze bardziej zniszczę nasze dobre mniemanie o sobie: 

 

 
 

Tym razem Jowisz, który był tak ogromny, stał się „groszkiem.” Idźmy 

dalej: 

 
 

 

Syriusz to kropeczka. Nasza Ziemia to już pyłek.  

 

 



Ale na tym nie koniec: 

 

 
 

Tym razem potężny Adelbaran w porównaniu do Betelgezy (inne 

tłumaczenie Betelgeuse) wygląda jak dziecięcy koralik. No to jeszcze jedno 

porównanie: 

 

 
 

Canis Majoris jest jak na razie największą znaną gwiazdą. Nasza Ziemia 

to już naprawdę maleństwo. Aby jeszcze bardziej nam uzmysłowić jak 

niewielka jest nasza Ziemia proponuję kolejne porównanie: przyjrzyjmy się jak 

ma się Ziemia do Słońca: 

 

 



Tak, tak – ta mała niebieska kropeczka to nasza Ziemia. Może jeszcze 

jeden obrazek: 

 

 
 

Mając już jako takie wyobrażenie co do wielkości Ziemi i Słońca 

proponuję jeszcze jedno porównanie. Tym razem przyrównajmy nasze Słońce 

do największej znanej gwiazdy czyli Canis Majoris: 

 

 
 



Tak – ten maleńki pikselek to nasze Słońce. A gdzie jest Ziemia? Trzeba 

by jej szukać pod mikroskopem. 

 

Żeby nam to jeszcze lepiej opisać, chciałbym przedstawić pewne 

zestawienie. Otóż światło porusza się z prędkością 300 tys. km/s. (mniej 

więcej). W ciągu jednej sekundy światło okrąża Ziemię 7,5 razy. Aby okrążyć 

Słońce potrzebuje już na to 14 sekund. Żeby natomiast okrążyć Canis Majoris 

potrzebuje (to nie jest błąd w druku) – 8,5 godz. 

 

A co jest najlepsze? Bóg nawet palcem nie ruszył, gdy to tworzył. 

 

 Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem Jego ust całe 

wojsko ich. (Ps.33,6) 

On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje 

wszystko słowem swej mocy dokonawszy oczyszczenia grzechów, zasiadł po 

prawicy majestatu na wysokościach. (Hbr. 1,3) 

 

Taką moc ma Boże Słowo. Jak wielki jest nasz Bóg! 

Ale On nie poprzestał na tym. Stworzył niezwykle piękne i malownicze 

mgławice i gwiazdozbiory.  

 

On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Gwiazdozbiór Południa. 
(Job 9.9)  

 

 Wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona. Wielki jest Pan nasz 

i potężny w mocy, mądrość Jego jest niezmierzona. (Ps. 147,4-5) 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

Te niezwykłe obrazy to zdjęcia tego, co znajduje się w kosmosie. Dawid 

napisał Psalmie 19: 

 

Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. 

Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to 

mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu… a jednak po całej ziemi 

rozbrzmiewa ich dźwięk, i do krańców świata dochodzą ich słowa… 

 



Dotychczas myślałem, że jest to tylko forma literacka, upiększenie. Po 

prostu Dawid chciał swoje uwielbienie ubrać w ładne słowa. Ale tak naprawdę 

jest tutaj opisany faktyczny stan rzeczy. Teleskop Hubble’a zrobił zdjęcie 

Galaktyki M51. I oto co tam jest: 

 

 
 

W jej centrum znajduje się krzyż!! 

 

Czwartego dnia stworzył Bóg gwiazdy, mgławice i galaktyki. Nie było 

jeszcze człowieka, nie było jeszcze grzechu, a On już wtedy w odległej 

galaktyce umieścił znak krzyża! 

 

Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. 

 

Kiedy się temu wszystkiemu przypatrujemy, możemy tylko czuć 

wdzięczność, że Bóg zwrócił na nas swoją uwagę. Dawid napisał: 

 

Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi! Ty, 

któryś wyniósł majestat swój na niebiosa. Z ust dzieci i niemowląt 

ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i 

mściciela. 

Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, 

które Ty ustanowiłeś: czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn 

człowieczy, że go nawiedzasz? (Ps. 8.2-5) 

 

 



 

Jakub trzeźwo stwierdza:  

 

Parą jesteście, która ukazuje się na krótko a potem znika. (Jk 4,14) 

 

Ten wszechmocny Bóg, który wszystko stworzył i dla którego wszystko 

zostało stworzone; Ten, który wszystko trzyma Słowem swej mocy, On wyparł 

się samego siebie i stał się człowiekiem. 

 

Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie 

Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, 

aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał 

się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego 

siebie i był posłuszny do śmierci i to do śmierci krzyżowej. (Flp 2,5-8) 

 

On przyjął nasze ludzkie ciało, ze wszystkimi jego ograniczeniami. Kiedy 

był głodny nie zamienił kamieni w chleb ani nie dostał od aniołów boskiej 

ambrozji; idąc z uczniami i rwąc kłosy nie powiedział ”stoliczku nakryj się”; 

kiedy był zmęczony nie dostał od nikogo podwójnego espresso, tylko zasnął i to 

wcale nie na hipoalergicznej poduszce z wełny owcy szetlandzkiej, tylko na 

wezgłowiu rozkołysanej wiatrem łodzi. A kiedy przyszli aby Go pojmać, nie 

wezwał legionów aniołów, chociaż mógłby to zrobić (Mt 26,53), ale dał się 

sponiewierać i ukrzyżować. A kiedy gwoździe wbijały się w Jego ciało nie 

dostał środka przeciwbólowego. 

 

 Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest 

ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie 

i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest 

Panem, ku chwale Boga Ojca. (Flp 2,9-11) 

 

Ten, na którym wszystko zostało ugruntowane, stał się Głową Kościoła i 

naszym Odkupicielem.  

 

To nam pokazuje Jego ogromną miłość do nas. Miłość, której moja 

dziecięca logika nie pojmuje.  

 

Kiedy uświadamiam sobie, że ten potężny Bóg, który wszystko stworzył i 

dla którego wszystko zostało stworzone, jest po naszej stronie, wtedy pojawia 

się jeszcze większy zachwyt, jeszcze większe dziękczynienie, jeszcze większe 

uwielbienie. 

 



Dobrowolnie wyrzekł się całego splendoru, aby umrzeć za takie nędzne 

stworzenie jak człowiek. Tej miłości chyba nigdy nie pojmiemy. Jak wielki jest 

nasz Zbawiciel !  

 

Przypisy: 

 

1. „Jak małym pyłkiem jesteśmy” w: szczyglis.blogspot.com 

2. „Co jest większe?” w: crazynauka.pl 

3. Zdjęcia: teleskopy.pl, Google.com, optyczne.pl, hubblesite.org.  

 

Zainspirował mnie oczywiście klasyk tematu czyli Louie Giglio.  

 


