Parasta papin työssä
ihmisten kohtaaminen
Turun Katariinanseurakunnan nykyinen kirkkoherra rovasti Martti Hirvonen tunnetaan itäisessä Turussa hyvin.
Virkaan hänet valittiin vaaleilla vuonna 2004. Ennen vaalia hän oli toiminut seurakunnassa kappalaisena yli kymmenen vuotta. Papiksi hänet on vihitty vuonna 1972.
Seurakuntatyön ohella Hirvonen on vuosien varrella
suorittanut teologian jatko-opintoja ja hankkinut muun
muassa espanjankielen taidon sekä inkeriläistyössä venäjänkielen taidon. Pietarissa Pyhän Marian seurakunnassa
hän on toiminut kirkkoherrana vuosina 1998-1999. Tämän ajan hän oli virkavapaalla Katariinanseurakunnan
kappalaisen virasta.

Voiko pappi asiaa paremmin sanoa?
Siihen, kuka meistä ihmisistä on syntisin, tai ketä
Jumala rakastaa enemmän, fariseustako vaiko publikaania - tiukasti sääntöjä ja yhteiskuntanormeja noudattavaa seurakuntalaista, vaiko häntä, jolta kohtalo
on näyttänyt vieneen kaiken, jopa moraalisen selkärangan Hirvonen vastaa, että Jumalan edessä me olemme
kaikki saman arvoisia.

- Parasta papin työssä on ihmisten kohtaaminen ja auttaminen taivaantielle, sanoo kirkkoherra
Martti Hirvonen

Varissuon kirkko

Varissuon seurakuntakeskuksen kirkoksi vihkimiseen liittyen Martti Hirvonen esiteltiin vuonna 1997 paikallislehdessä kyläpappina,"Isä Camillona". Pyöräilevänä sielunpaimenena hän oli tuolloin varsin tuttu näky varissuolaisille porhaltaessaan päivittäin virkapaikalleen poikki lähiön.
Samoihin aikoihin Hirvonen nähtiin myös TV:2:n
ajankohtaisohjelmassa, keskustelemassa parisuhteista.
Hänen sanojensa mukaan onnellinen ja tasapainoinen parisuhde on aina ollut kullan arvoinen rikkaus ihmisen elämässä, vaikka se nykypäivinä tuntuukin olevan
ihan jotain muuta, monelle pikemminkin taakka kuin tavoittelun kohde. Jo jatkuva mahdollisen tulevan eron pelko pakottaa monet tyytymään pinnallisiin suhteisiin.
Noista Hirvosen sanoista selvästi kuulsivat sekä elämää nähneen aviomiehen kokemukset, että seurakunnan
hengellisen paimenen viisaat ohjeet yhteiselle elämäntaipaleelle suuntaaville pareille. Ohjelmaa seuratessaan oli
helppo tuntea ylpeyttä siitä, että Hirvonen on oman seurakunnan pappi.
Laajasta pappiskokemuksestaan huolimatta hän ei
pitänyt silloin, eikä pidä vieläkään itseään erityisasemassa
olevana ihmisenä meidän tavallisten syntisäkkien joukossa.
- Kukaan ei sitä pysty sanomaan, kenelle taivaspaikka on varattu, hän muistuttaa.

xxx
Nykypäiväinen käsitys kirkosta, seurakunnasta ja Jumala-kuvasta selkiytyy ehkä itse kullekin helpommin,
jos emme suoralta kädeltä tyrmää uusia ajatuksia,
kaihda lähimmäisiä, joiden näkemykset eivät myötäile
omiamme. Jos vain annamme tilaa ihmisten uskoa
omalla tavallaan, uskoa ja tuntea Jumala pyrkimättä
kääntämään kenenkään päätä suuntaan tai toiseen.
Pyrkimättä vakuuttelemaan, että vain minä olen oikeassa, minun totuuteni on ainut totuus.
Kun kirkko näinä päivinä suree sitä, että kansa
ei oikein tahdo löytää ovea sen seinien sisäpuolelle, lienee noita asioita syytä miettiä ihan tosissaan. Miettiä,
miksi näin on. Tai miettiä, millaisen kirkon kansa haluaisi. Haluaisiko se kirkon, joka muuttuu ja muovautuu muoti-ilmiöiden mukaiseksi, vaiko vain kirkon, jossa häntä katsotaan silmiin samalta tasolta?
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