Óvd a szíved!
Egy hívő tini lány gondolatai a divatról
Elgondolkodtál-e már azon, mit neveznek divatnak?
Esetleg ruhák, cipők juthatnak eszedbe róla. Pedig az
életünk más területén is jelentkezik. A viselkedéssel
kapcsolatos divatot „elrejtett” divatnak hívom, mert
nehéz észrevenni. Főként a média: TV, internet, közvetíti
felénk. Ha játszol interneten, videókat nézel, érzékeled,
hogyan beszél az, aki feltölti. Talán érdekesnek találod a hajviseletét, ruháját. Mivel tetszenek a
feltöltései, fel sem tűnhet, hogy hasonlítani akarsz rá. Például nevetni fogsz azon, amit ő viccesnek
tart. Így lopakodhat be „rejtve” az életedbe, amit menőnek tart az internet.
Az internetről, közösségi oldalakról, filmekből átveszünk viselkedésmintákat is. Lehet, hogy ez
már neked is feltűnt, de elhessegetted a gondolatot, s nem mertél róla beszélni. Bátorítlak, hogy
nyugodtan kérdezz ezekről, akár a Szüleidtől, a vasárnapi iskolai tanítódtól, egy felnőttől, akiben
megbízol. Ha érezted már, hogy irányítani akarnak a médiafelületek téged — pl. a zenék által is -akkor örülj, hogy észreveszed. Tudd, hogy Isten így is tud téged figyelmeztetni arra, ami nem helyes,
nem jó irányba visz. Aki sok időt tölt médiafelületeken, akaratlanul is azok hatása alá kerül. Légy
körültekintő és éber! Az internet által a világ befolyása erősebb lehet az életedben annál, mint amit
az Úr Jézusnak engedsz át.
A hajviseletet, öltözködést is meghatározza a divathullám. Talán te is mondtál már hasonlót
otthon: „Az osztályban mindenkinek van, csak nekem nincs.” Lehet ez táska, füzetborító, cipő, telefon,
bármi. Ki azért szeretne divatos lenni, mert tetszik neki, amit a legtöbben hordanak, míg mások
menők, elfogadottak akarnak lenni. Senki sem szereti, ha kirekesztik. Azt, amikor meg akarunk felelni
másoknak, ill. a divatnak, tömegnyomásnak hívják. Előfordulhat, hogy elsőre nem is tetszik, ami
divatos, de a többiek szerint az klassz cucc, így mi is elkezdjük hordani, használni. Később már tetszik
is. Így hat ránk a tömegnyomás.
Az iskolában, osztályban gyakran divatos egy bizonyos márkájú cipő, telefon. A „hangadók”
határozzák meg, mi az elfogadott, a nem ciki. Szerintem nem rossz, ha azért veszünk meg egy márkás
dolgot, mert tudjuk róla, hogy sokáig nem szakad el, vagy nem ázik be az a cipő. Van család, ahol a
szülők döntenek egy jól ismert márka mellett, hogy ne kelljen sűrűn vásárolni. Más családban nem
ragaszkodnak ehhez, inkább többször vásárolnak. Érdemes a szüleinkre hallgatni, hiszen őket Isten
helyezte fölénk, ők döntik el, mi jó a családnak.
Az aktuális divatot is elkezdte valaki. Lehetnénk bátrak abban, hogy „mi diktáljuk a divatot”.
Választhatjuk a tisztát, a nemest, amivel visszatükrözzük az Úr Jézust. Isten azt mondja Pálon apostol
által a Róma 12,2-ben (Károli ford.): „És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti
elméteknek megújulása által…” (Érdekes, hogy a „szabás” szót használja a Biblia, hiszen a divatban
szabásminta szerint varrnak. Így működünk mi is: a társadalom által megrajzolt szabásminta szerint,
ha a világhoz igazítjuk az ízlésünket.)
Isten gyermekeiként vigyáznunk kell, hogy a ruhaviseletünkkel ne hozzuk magunkat vagy
másokat kínos helyzetbe. Ne hordj kihívó, kirívó ruhákat, amik másokat zavarnak! Sok stílus létezik, s
szerintem mindent lehet hordani, amivel nem a testünket mutogatjuk.
Figyelmesnek kell lennünk, hogy a ruháinkon milyen feliratok, jelek ábrázolódnak. Ne légy
tudatlan a ruháidon lévő feliratok jelentését illetően! Előfordulhat, hogy viselésével nem Istennek
hódolsz.
Isten bölcsességét kérve gondold meg, hogy mit veszel át a divatból.
Ferenczi Anna Nadett (17 éves)

