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HATÁS – SZÍNEZÉS VAGY SZENNYEZÉS? 
Írta: Luis Cervino 

 

Néhány napja elmentem egy festékboltba, hogy egy korábbi színminta alapján vegyek 4 liter festéket. A boltos 
vett ugyanennyi fehér festéket, és cseppenként kevert bele más-más színeket, ezzel érte el azt az árnyalatot, 
amelyet kértem. Követte a számítógép utasításait, amelyek a különféle festékek helyes arányát és 
mennyiségét adják meg, hogy ezzel a kívánt színárnyalatot ki lehessen keverni. 
 
Ahogy megfigyeltem a folyamatot, gondolkozni kezdtem, mennyire hasonló ez ahhoz, ami naponta történik 
velünk. Mindannyian ki vagyunk téve a minket körülvevő környezet hatásainak, váljanak akár javunkra, akár 
kárunkra. Egy kicsi behatás – ahogy pár csepp festék – nagy változásokat idézhet elő mindannyiunkban. Ennek 
pozitív vagy negatív következményei akár végig is kísérhetik az életünket. Ahogy a más színekkel kevert fehér 
festék soha nem áll vissza eredeti állapotába, a környezetünk színező vagy szennyező hatásai tartósan 
befolyással lehetnek ránk. 
 
Ha tisztában vagyunk ezzel, észrevehetjük, hogy egy egészen kicsi környezeti hatás is megváltoztathat minket 
akár jó, akár rossz irányba. Mint többen már rádöbbentük, nemegyszer szomorúságunkra, soha nem leszünk 
képesek magunktól visszatérni korábbi állapotunkba. 
 
Hogyan tudjuk azonban felismerni, mely hatások építenek és melyek károsak? Hogyan különböztessük meg a 
legjobbakat az elkerülendőktől? Két fontos lépést javasolnék erre: az imádság erejét a jó és a rossz 
meglátására, és a bűnbánatot, amikor felismerjük, hogy a káros hatásoktól beszennyeződtünk. Az imádság által 
bölcsességet és útmutatást kaphatunk Istentől. Követnünk kell mindazt, amit Szaván, a Biblián keresztül 
mondott nekünk, és ahogy engedelmesen válaszolunk erre, áldásokat találunk. A Biblia a következőket 
tanácsolja: 
 
Ismerjük fel a szennyezés veszélyét! Minden minket körülvevő dolog befolyással van ránk akár jó, akár rossz 
irányba, ezért azt kell keresnünk, ami a javunkra válik és építő. „Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok 
meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és 
tökéletes” (Pál levele a Rómabeliekhez 12, 2).  
 
Az imádság bizonyosságot ad. Istenhez imádkozva meggyőződhetünk róla, hogy amit az Úr elé viszünk, annak 
az ő akarata szerintinek kell lennie. „Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd 
bölcsnek önmagadat, féljed az URat, és kerüld a rosszat!” (Példabeszédek könyve 3, 6–7). 
 
Az imádságon keresztül Isten engedelmességre hív. Az Istennek való engedelmesség és a szolgálatkészségben 
való állhatatosság által sikeresek lehetünk. „Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a 
törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj 
mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué könyve 1, 7).  
 
Az imádság és a bűnbánat megújít. Ha Istenhez fordulunk és beismerjük, mikor buktunk el a negatív hatások 
miatt, megtapasztalhatjuk, hogy Ő megújít és meggyógyít minket. „De megalázza magát népem, amelyet az én 
nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom 
a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat” (Krónikák 2. könyve 7, 14). 

 


