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Seoses Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise pühalikkusega, Neitsi Maarja 

ilmutus ja tema kutse Kiko Arguello-le 61. aastapäev. 

 

“Tuleb taastada kristlikud kogukonnad nagu Naatsareti Püha pere, kes elavad 

alandlikkuses, lihtsuses ja Jumala kiituses. Nähes teises inimeses Kristust.”  

 

Tunneme soovi jagada kõigi koguduste vendadega Kiko advendikuulutust Madridis , 

kus Püha Vaim on Kikot  sügava koguduse mõte inspireerinud kui Püha Vaimu tegu 

ja meeleavaldus kirikus ja tänapäeva maailma jaoks. 

See katekees, mille me üleskirjutame, selleks et see jõuaks kõikidele vendadele ja 

õdedele, ka videona, teeb meid õnnelikuks ja annab meile jõudu sellel pandeemia 

raskel hetkel, et elada paremini Pärispatuta Saamise  pidu, advendiaja ja Püha jõulude 

aja, selleks et astuda uude aastasse 2021, teadvustades paremini missiooni, mille 

Issand on usaldanud Kiko ja Carmeni kaudu meie kogudusele ja meilie kõigile, 

vastuseks kiriku ja ühiskonna  hädaolukorrale. 

Isa Mario Pezzi, preester  



KIKO:  

 

           Head vennad ja õed,oleme veel aastas 2020, mis peagi hakkab lõppema. Tervitan siis teid 

juba nüüd ja soovin Head Uut 2021. aastat. Kohtume uuel aastal, kui me veel elame. Jumal tahtis 

meid valida, andes meile Vaimu. 

 

           Vaadake, Püha Vaim soovib juba, et me koguneksime, selleks, et saaks ilmneda, kes Ta 

on. Ta on armastus üksteise vastu. 

 

            Selle avaldumiseks on vaja, et me kohtume ja näeme üksteist, et Püha Vaim juhataks meid 

armastama üksteist. Sellepärast, et Püha Vaim on ühtsuse ja kiriku looja. Armastuse kirik on meis 

Vaimu tegu. Püha Vaim rõõmustab, kui me kohtume, sest Ta saab end ilmutada, armastades meid, 

Ta on meie sees ja saadab meile armastust.   

 

             Jeesus Kristus ütles: „Armastage üksteist, nagu mina olen teid armastanud!" Vennad, 

milline suur märk on meid ühendanud, Ta on meid kutsunud, on andnud meile koguduse, õpetab 

meid kristlikul teekonnal ja on andnud meile missiooni. Nii me olemegi siin, selles missioonis! 

Nii paljud inimesed jälgivad meid väljaspoolt, paljud on kutsutud igavesele ja surematule elule. 

Tänuks meie vastuste ja usu eest. Sellepärast on imeline olla kristlane, sest meis, kristlastes, elab 

Issand ja elab ka igavene elu. "Mida usk sulle annab? Igavese elu, surematu elu."  

 

           Issand on meid kutsunud osalema Tema aus. Ta on armastus, Ta on suur,Ta on Jumal. Kuid 

see, kes Ta on, tähendab – kõikjalolev, Tal on hea meel jagada end meiega. Sellepärast on Jumal 

imeline nagu on imeline koos olla vendade ja õdedega, et Püha Vaim, kes on meie sees, saaks 

selgelt ilmuda. „Armastage üksteist,“ ütleb Issand, sest Ta on andnud meile oma Vaimu, selleks,et 

me armastaksime üksteist. Meie ülesanne on armastada üksteist, kohtuda koguduses ja anda 

armastuse missioon kogu maailmale, viia maailmale lähemale see jumalik olend, kes meis elab. 

Ta juhatab meid pidevalt armastama üksteist ja andestama, ta juhatab meid olema uued inimesed, 

uue ajastu inimesed, uuest eshatoloogiast. Inimesed, keda Jumal on kutsunud ja tahtnud, et Püha 

Vaim meis elaks. "Ei ole mina, kes elab teis,” ütleb püha Paulus, „see on Kristus, kes elab minus, 

kogu minu elu on Kristus."  See sõna on meile kõigile, et võiksime kõik koos püha Paulusega öelda: 

„Minu elu on Kristus. Ma elan Temas, Tema jaoks ja Tema pärast. Minu elu on Kristus.” See on 

midagi fantastilist. Mina võin ka öelda: „Minu elu on Kristus,“ ja olen siin, sest Ta on mulle öelnud: 

"Räägi neile, mina olen sinuga, ära karda! Mina olen sinuga, ära karda midagi! surm on 

võidetud... „Mina olen surma ületanud. Olen surnuist üles tõusnud.”Ja Ta on üles tõusnud kogu oma 

olemusega. Sellepärast oleme inimesed, kellele Ta annab võimaluse osa saada oma võidust surma 

üle, oleme üles tõusnud koos Kristusega ja Ta elab meis. Tema elab meis suure armastusega. 

 

          Jumal tahab, et see armastus avalduks koguduses: armastage üksteist, andestage üksteisele, 

olge kuulekad Issandale, elage Tema pärast! Minu elu on Kristus, olgu meie elu Kristus, Tema 

hellus ja ennekõike Tema tahe. Jumala tahe on avaldunud Kristuses, viies Ta ristile, surma meie eest 

ja äratada Ta surnuist. See võit surma üle on meile antud Püha Vaimu kaudu. See Vaim, kes paneb 

meid üksteist armastama ja ennekõike kuuletuma Jumalale. 

Midagi tõeliselt fantastilist! Elada Kristuses ja Kristusele.  Püha Vaimu kaudu Kristuses elamine 

avaldub kristlikus koguduses, kirikus, mis lubab meil armastada üksteist. Sellepärast ütlesid 

paganad: „Vaadake, kuidas nad üksteist armastavad!” „Kas me armastame üksteist tõsiselt? Kas me 

siis armastame üksteist? Kas meil on üksteise suhtes eelarvamusi? Või laseme tõesti Pühal Vaimul 

endas avalduda üksteist armastades? Kuidas me armastame üksteist? Moodustades ühe ja sama 

keha. Sellepärast on kogudusest puududa väga tõsine patt. "Need, kes kogudusest lahkuvad,“ nagu 

ütles püha Paulus. Ei, me moodustame kristliku koguduse! Ja see kogudus tunnistab maailmale 

meie armastust!  

 



 

            Hästi, vennad ja õed, julgust! Mul on hea meel olla teiega, sest koos olles ilmub Püha Vaim, 

kes olles meie sees, viib meid üksteist armastama. Vaimu tegu on „armastada üksteist“. 

Ja ta annab meile oma Püha Vaimu, et me armastaksime üksteist, annaksime üksteisele andeks ja 

oleksime koos õnnelikud. Olles koos, ilmub Püha Vaim. Vaadake, kuidas nad üksteist armastavad - 

see on kristliku kiriku suur müsteerium. Sellepärast on väga suur arm, kui sul on oma kogudus, 

selleks et saaks ilmuda Püha Vaim, mis on teile antud. Meil on sees Issanda Vaim, mis õpetab meid 

armastama, aitama üksteist ja kuuletuma Isale, kes annab meile ülesande, mis on evangeliseerimine. 

Mõnikord on see ka kannatuse missioon, kui meid taga kiusatakse,  selleks, et võiksime end 

ohverdada inimeste pärast. Armastuse missioon kogu kirikule, kõigile inimestele, et meis oleks 

näha, kes on Püha Vaim. Armastus. „Armastage üksteist!„ Sellepärast on tähtis, et te armastaksite 

kogudust, et tänaksite Jumalat, sest teil on kristlik kogudus, kellega te saate pühitseda liturgiat, 

pühitseda Kristust, kes on meiega: "Kõikjal, kus on kaks või kolm minu nimel koos,”ütleb Kristus, 

„seal olen mina." Seal olen mina teie keskel, kaks või kolm...Siis on meid rohkem kui kaks või 

kolm. Siin on Kristus! Kristus ilmutab ennast, andes meile oma Vaimu, mis on armastus. 

"Armastage, nagu mina olen teid armastanud!"  

 

            Julgust! On imeline, kui teil on kristlik kogudus, kus me tuleme kokku, et avaldada oma 

armastust, anda au Jumalale ja tänada Teda, paluda maailma eest, inimeste, patustajate eest, tehes Ta 

kohalolevaks ja see on tegelik armastuse liturgia ja armulaua läbi. Ta on jätnud meile sakramendi, 

kus tehakse teatavaks, et Ta suri meie eest ja võitis surma. Ta annab võimaluse osa võtta oma 

võidust surma üle, Kristuse ülestõusmisest. Midagi fantastilist ja imelist. Seetõttu, palju õnne, kallid 

vennad ja õed, sest teil on kristlik kogudus. Midagi tõeliselt imelist!  

 

             Armastage teineteist ja ärge kurvastage Püha Vaimu. Püha Vaim kurvastab, kui me üksteist 

ei armasta, kui me vihkame üksteist või mõistame üksteise üle kohut. Ärge mõistke kellegi üle 

kohut! Ärge mõistke kohut! "Pidage ennast viimaseks ja halvimaks kõigist,” nii ütlevad kõrbeisad. 

Ärge mõistke kellegi üle kohut, pea end viimaseks ja halvimaks kõigist. Nii et kui sa oled 

vendadega koos, pea end viimaseks ja mõtle: "Ta on minust parem, mul pole õigust siin olla, ma 

peaksin olema mujal." Sellised on kristlased. Kui suur arm on olla kristlane,  see tähendab riietatud 

Kristusega! Kristlased kannavad Jeesuse suremist oma kehas, nii selgub, et Kristus elab meis.  

Kannan ma oma kehas Kristuse suremist, nii et on näha, et Kristus elab minus. Need on kristlased, 

sellepärast kanname alati endaga kaasas Jeesuse suremist, mis avaldub selles, et kanname rõõmuga 

vastuolusid, solvanguid, arusaamatusi, rahapuudust, või millegi puudumist. Oleme rõõmsad, kui 

kannatame Kristuse pärast. On väga oluline kannatada Kristuse eest. Meie elu juba kirjutatakse 

taevas.  

 

               Kohale jõudes avatakse mõned raamatud. Ja seal nähakse, kuidas Issand valis sind, andis 

sulle koguduse, andis sulle katehhistid. Ma ei tea, mis sinu elus sellest alles on, mis meil alles on, 

enne kui me lähme Temaga. "Surm on ülekaalukalt parim," ütleb püha Paulus. "Sest surm tähendab 

olla koos Kristusega, mis on kindlasti parim," koosolemine Kristusega. "Ma ei tea, kas ma soovin 

surra,” ütleb püha Paulus, ehkki see on kindlasti parem, või olla endiselt siin, sest te vajate mind. 

Ma näen, et kogudus vajab minu kohalolekut, et aidata teid. 

             Issand soovib, et me kõik oleksime tänulikud, et me oleksime tänulikud selle eest, et Jumal 

on meid valinud. ja, et Jumal sooviks elada meis oma Püha Vaimuga läbi. See vaim, mis meis on, 

viib meid lähemale kogudusele, andestama teineteisele, võtma ka kodus viimast kohta, oma peres 

viimast kohta.  Me võtame alati rõõmuga võtta vastu viimast, teenimise kohta. Me ei ütle, et sina 

pesed nõud või midagi sellist, see tähendab, et võtame viimase koha, sest oleme kristlased. Sa oled 

kristlane, vend. See on suur sõna "kristlane", riietatud Kristusest. Õnnelik, kui võtad viimase koha, 

kõikjal. Pea end viimaseks ja kõige halvimaks, kui teil on sügav Püha Vaimu valgustus sellest, kes 

te olete: "Pea end viimaseks ja kõige halvimaks!"  Suhelge nii oma koguduse vendadega. Pea end 

viimaseks ja halvimaks, Sul pole õigust siin olla ja seetõttu elad sa koguduses, olles tänulik 



Jumalale, et ta on andnud sulle vennad ja õed, kes kõik on  paremad kui sina, ta on andnud sulle 

Tee, katehhistid. See, et me siin oleme, vennad, on imeline. "Kus kaks või kolm on minu nimel 

koos, seal olen ma nende keskel." Ta on siin, meie keskel.  

 

              Kristlus on imepärane. Andku Jumal meile kõigile tarkust imetleda armastust, mis Tal on 

meie vastu. Ta on riietanud meid oma suure armastusega, ja see on midagi hiiglaslikku. Sellepärast 

tahab Jumal, et me oleksime alandlikud ja head, alandlikud ja pühad, arvestades, et teine on sinust 

parem, nagu ütleb püha Paulus. Kõik on sinust paremad, sest sina oled viimane ja kõige halvem. 

See on Jumala sõna, seda pole mina leiutanud. Kui pead end viimaseks ja kõige halvemaks, näed, 

kuidas olukord muutub, sinu suhe teistega on teistsugune, sest sina oled siis viimane,  mitte 

esimene. Viimane.  

 

             Ma räägin siin ja minu sees on teadlikkus, tänu Pühale Vaimule, et olen siin viimane ja 

kõige halvem. See on valgus, mis Püha Vaim mulle annab ja see annab mulle tõesti selguse, 

mõeldes, et teised on minust paremad. Kas sa arvad, et koguduse vennad ja õed on sinust paremad? 

Sina, pea end viimaseks ja kõige halvemaks. See on viis, kuidas Teel elada, see on meie viis, kuidas 

teel elada. Muidugi, võib-olla on sul võimatu nii elada, sest sa oled kogu oma elu olnud uhke. 

Kuidas? Kuidas ma saan arvata, et olen viimane ja halvim? Mis see veel on? 

Ma loodan, et Jumal ei alanda sind, pannes sind nägema oma patte või seda, kes sa oled. Ei, ei ole 

vaja. Sa juba tunned ennast piisavalt, sa oled patune ja sa pole väärt olla siin. Sa pole väärt. 

See on väga suur arm, et Jumal on sulle andnud koguduse, on sulle andnud Tee,  et sul on 

katehhistid! Midagi imelist! 

 

             Kallid vennad ja õed, me peame teineteist armastama, armastama kirikut, armastama 

piiskoppi, armastama preestrit,  armastama oma kogudust ja olla õnnelik, sest sa saad elada usku 

koguduses. Sõnakuulelik koguduses, sõnaliturgiat valmistades, kõike, mida sellel hetkel teete. 

Ükskõik, mida Jumal tahab, on tähtis, et teete seda kristlikku kogudusena. Kui suur on ime, et 

Jumal on meid valinud ja on meist teinud koguduse! Kus avaldub Püha Vaim, päris Jumala vaim, 

kes tahab olla meis ja tahab ilmutada meis armastust teineteise vastu. Püha Vaim tuleb meie juurde 

ja viib meid teineteist armastama. „Armastage, armastage teineteist nagu mina olen teid 

armastanud!” Julgust, armastage üksteist!  

 

              Hästi vennad, Issand ei inspireeri mind rohkem. Loodetavasti veedate aega, kui Issand 

tuleb. Võtke ta vastu! Saabub jõuluaeg, uusaasta, aeg elada perekonnas ja koguduses. Ja rahul 

missiooniga, mida Issand teile usaldab.  Võib-olla Jumal kutsub teid kogudusse missioonile. 

Loodame, et Ta läkitab teid missioonile. Võib-olla te pole väärt olla misjonärid ja ta ei kutsu teid 

kunagi. Kutsub teisi, teid aga mitte. Selleks, et olla misjonär, esindada Kristust, on Issandal vaja, et 

elaksid uuel viisil, alandlikuses...mida teil aga pole. „Püha Kristuse alandlikkus! Kes sind leida 

saaks?” ütlesid kõrbeisad: Oh, Püha Kristuse alandlikkus. Kes saaks sind leida? 

Alandlikkuseta pole midagi ja sinul on alandlikkust vähe, väga vähe. Oh, Püha Kristuse 

alandlikkus. Kes saaks sind leida? Elage siis koguduses alandlikkusega, teenige teisi. Kui sa oled 

abielus, teeni oma perekonda, võta viimane koht. Võta kõikjal viimane koht.  

 

             Pea ennast viimaseks ja kõige halvimaks, see on kirikuisade sõna, sõna, mis on miljoneid 

väärt. Pea ennast viimaseks ja kõige halvimaks! Mõtle, et sa pole väärt olla siin. Ja ometi Jumal 

kutsus sind, valis sind, andestas su patud, riietas sind armastuse, halastuse, andestusega ja see peaks 

panema sind kogu elu tänama Kristust, armastama Kristust. „Kes ei armasta Kristust, olgu neetud,” 

ütles püha Paulus, „Olgu neetud!” Amar a Cristo. Sellepärast peaksid need kohtumised viima meid 

veelgi rohkem armastama Kristust. Armastage Teda! Selline on kristlase armastus Kristuse vastu. 

Miks? Sest Kristus on surnud ristil sinu eest, avas sulle taeva ja sulges põrgu uksed. Ta on avanud 

taeva sinu jaoks, nii et kui sa sured, avatakse sulle taeva uksed. Meie füüsilise surma päev on 



õnnelik päev, pidupäev, sest me siseneme taevasse, kus ootab meid Pühim Neitsi Maarja, Issand 

Jeesus ja pühakud, kõik pühakud.  

 

                Meie elamisviis on eriline: me elame Kristuses ja koos Kristusega, ütleb püha Paulus: 

„Minu elu on Kristus.” Armastada Kristust. „Armasta Kristust ja tee mida sa tahad!” Armastada 

Kristust on ainuke tõde, ütlesid kõrbeisad, muu on edevus. Armasta Kristust. Ja kuidas me näeme 

Kristuse armastust? Mida ma pean tegema? Võib-olla siin pole kedagi, kes armastab Kristust ja me 

raiskame siin oma aega. Ei, ei ole tõsi! Te olete siin tänu tema halastusele ja headusele. 

Ta teeb teiega suurt missiooni, mida te näete, kui jõuate taevasse.  Missioon tähendab: teil on oma 

lapsed, teil on oma katehhumeenid, teil on oma kirik, teil on kogudus, teil on palju asju, mida Jumal 

on teile andnud. Need on Tema armastuse kingitused.  Ja mida Ta palub meilt? Et oleksime 

alandlikud ja pühad ning peaksime ennast viimaseks, kõige halvemaks.  

              Sellel, kui keegi peab end teistest halvemaks, on väga sügav tähendus: pea end viimaseks 

ja kõige halvimaks. Sest kui see on tõsi, on sinu suhe teistega erinev, teie vahel pole uhkust, 

üleolekut, vaid, alandlikkus, sa tänad oma vendi, kes taluvad sind koguduses, mida sa pole väärt. 

Pea end viimaseks ja kõige halvemaks ning Issand õnnistab sind. Elada maailmas kui viimane: see 

tähendab olla kristlane. Elada maailmas kui viimane või pidada end viimaseks ja halvemaks kui 

teised, tänades oma koguduse vendi, et nad sulle andestavad ja on teiega. Üksteise armastamine 

koos alandlikkusega on põhiline. Kui mitte, pole tõelist kristlikku armastust. Seetõttu julgust, 

vennad, Issand armastab meid tohutult ja ma loodan, et te palvetate minu eest. Ilusat jõuluaega, 

head uut aastat ja olge alandlikud! Alandlikud, pidades end kõigist viimasteks ja halvimaks.  

 

 

               Issand valis mind sinu jaoks ja nüüd valib ta teid ka teiste jaoks.Julgust, vennad, Issand 

juhatab meid armastama üksteist ja teineteist, saadab meile Püha Vaimu, ilma Temata me ei suuda 

armastada üksteist. Püha Vaim meie sees juhib meid teineteist armastama. "Armastage üksteist, 

nagu ma olen teid armastanud!" Ma annan teile oma Vaimu, nii nagu see Vaim on mind viinud 

ristini teie eest, see sama Vaim viib teid ristile üksteise eest.  

Niisiis: julgust! Võtke vastu Püha Vaim, kes teeb teid pühaks, kes teeb teid Jumala lasteks ja juhatab 

teid üksteist armastama, teineteist armastama.  

 

             Armastus on müsteerium, mis meil on. Ja seda on Issand ilmutanud kristlikus koguduses. 

Nii paljudel kristlastel pole ühtegi kogudust ja nende kristlaseks olemine on vaid liturgia. Nad 

elavad kõike isiklikult, väga individuaalselt. Kuid ta on andnud teile koguduse, nii et selles 

koguduses  on väga oluline, et te armastaksite ja andeksite üksteisele. Keegi, kes on abielus, küsis: 

„Mitu korda pean oma naisele andestama?”  Kõik korrad, ütles talle preester. Kuidas? Kõik korrad? 

Jah kõik. Ja naine küsib preestrilt: Ja mitu korda pean ma oma mehele andestama? Kõik korrad. 

Selleta pole kristlikku abielu. Andestage üksteisele iga päev. Ärge mõistke kohut, ärge mõistke 

kohut! Pea end viimaseks ja halvimaks kõigist! Kuulake mind! Ühel päeval küsitakse teilt selle sõna 

kohta,  sest te olete seda kuulnud, aga pole täitnud. Kuulake mind! Pea end viimaseks ja halvimaks 

kõigist!  

 

            Ja muuda oma suhtumist vendadesse, palu neilt andestust, sest sa oled koguduses,  isegi kui 

sa pole seda väärt. Täna kõiki, kes sind vastu võtavad, sest nad aktsepteerivad sind, sind, kes sa oled 

mõrvar, kaabakas, reetur, petis. Nohjah, sügaval sisimas oleme kõik sellised, ja kui sa pole seda veel 

näidanud, siis sellepärast, et Jumal ei ole oma kätt sinu pea kohalt tõstnud. Kuid tegelikkus on, et 

me kõik oleme patused.  

           Julgust, vennad! Palun teid, palvetage minu eest, selle noore daami ja preestri eest ning 

palvetage üksteise eest.  

 


