KonMari
Japanilainen Marie Kondon kehitti tavaroiden ja niiden määrän hallitsemiseksi menetelmän
KonMari. Perusideana on se, että käy läpi koko omaisuutensa tavara kerrallaan kysyen:”
tuottaako tämä esine minulle iloa? Voinko elää ilman tätä tavaraa?”. Vastausten perusteella tehdään päätös siitä luovutaanko tavarasta. Kondon mukaan järjestämisessä ei ole tärkeintä päättää mitä heittä pois, vaan mitä haluaa säilyttää elämässään.
Itse olen istunut viimeisimmät vapaani juuri nuo kysymykset mielessäni lajitellen tavaraa
kolmeen kassiin: töihin, lähetyskirpparille, roskiin. Niin ja osa, jonka haluan säilyttää ehdottomasti, tyhjeneviin laatikoihin. Kohdallani ei kylläkään ole kyse hurahtamiseni KonMarin
ideologiaan, vaan se, että vaihdamme kotona huoneita ja siirryn pienempään huoneeseen.
Olen ollut kova aina keräilemään talteen tavaroita periaatteella ”joskus tälle voi tulla tarvetta” ja sen kyllä huomaa, kun huoneeseeni kurkkaa. Monta kertaa olen jo aloittanut järjestelyt, mutta aina on muka ollut niin paljon kiirettä tai jotain. Siirto päätöksiä aloitukselle on
tullut tehtyä useita. Mutta nyt on siis aika saada tilaa ja avaruutta tulevaan pikku huoneeseeni.
Maaliskuun alussa alkoi kirkkovuodessa paaston aika. Tuhkakeskiviikosta pääsiäiseen
kestävällä 40 päivän jaksolla, valmistaudumme vuoden suurimpaan juhlaan. Tuona aikana
meitä kutsutaan etsimään elämästä kaiken mukavuuden ja yltäkylläisyyden keskeltä Kristusta. Mitä Jeesus tekisi? Miten Jeesus toimisi? Mikä on Jumalan tahto? Meitä kutsutaan
rukoilemaan, lukemaan Raamattua ja palvelemaan lähimmäisiämme aidosti kohdaten.
Rippikoulussa opetamme nuorille uskonelämän hoitamisesta. Se on kuin pöytä, jolla on 4
jalkaa. Jos joku jaloista puuttuu, pöytä ei pysy pystyssä. Kuinka nopeasti kiireinen elämän
rytmi saa meidät pois ristin luota? Kuinka äkkiä unohdammekaan, että kaikki aineellinen ja
henkinen hyvä on lahjaa Jumalalta? Kuinka yksin jäämmekään, kun rakkaamme ja lähimmäisemme keskittyvät vain omaan hyvinvointiinsa? Olisiko aika laittaa jalat ojennukseen ja
pöytä suoraan?
Nämä ajatukset nousivat tavaroiden lajittelun tiimoilta. KonMaria tarvitaan paastonajalla
niin huoneeni tavaroiden klemomisessa, kuin sydämeni syvyyksissä. Ravisteleva ajatusten
polku, joka saa minut hiljentymää rukoukseen. ”Herra, anna minulle auttavainen mieli.
Poista minusta itsekkyyttä, joka saa haluamaan aina vain lisää ja muka parempaa. Pidä
minusta kiinni, kun olen kadota maailman menoon. Herra, anna Sinun tahtosi näkyä elämässäni! Pidä katseeni ristissä ja pidä huoli etten koskaan unohda, että vain Sinä olet säilyttämisen arvoinen! Aamen”
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