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Francisco José Gómez Argüello Wirtz –
Kiko se rodi 9. januarja 1939 v španskem 
Leonu. Študira likovno umetnost na Aka-
demiji San Fernando v Madridu in doseže 
naziv učitelja slikarstva in risanja. Leta 
1959 prejme izredno državno priznanje za 
slikarstvo.

V globoki bivanjski krizi doživi resno 
spreobrnjenje, po katerem posveti svoje ži-
vljenje Jezusu Kristusu in Cerkvi.

Leta 1960 Kiko, kipar Coomontes in vi-
tražist Muñoz de Pablos ustanovijo skupi-
no za raziskovanje in razvoj sakralne ume-
tnosti »Gremio 62«. Istega leta skupina raz-
stavlja v Narodni knjižnici v Madridu in v 
imenu Ministrstva za kulturo zastopa Špa-
nijo na svetovni razstavi sakralne umetno-
sti v Royanu (Francija). Kiko ima v tistem 
času tudi razstavo svojih del v Holandiji (v 
Galeriji Nouvelles Images).

Prepričan, da je Kristus navzoč v trplje-
nju zadnjih na svetu, odide leta 1964 živet 
med najbolj uboge v barakarsko naselje Pa-
lomeras Altas na obrobju Madrida.

Kiko kasneje spozna Carmen Hernández. 
V okolju ubogih sta »primorana« najti obli-
ko oznanjevanja s kerigmatično in kate-
hetsko sintezo, iz katerega se rodi majhna 
krščanska skupnost.

Ta prva skupnost med ubogimi, v kateri 
je vidna ljubezen križanega Kristusa, po-
stane »seme«, ki ga po zaslugi tedanjega 
madridskega nadškofa Casimira Morcilla 
najprej zasejejo v župnijah Madrida, nato 
Rima in v drugih državah. Postopoma se 
izoblikuje Pot krščanskega uvajanja odra-
slih, ki ponovno odkriva in obnavlja boga-
stvo krsta. Kiko Argüello, Carmen Her-
nández in italijanski duhovnik Mario Pez-
zi sestavljajo mednarodno odgovorno eki-
po za Neokatehumensko pot, ki je danes 
navzoča v 101 državi na petih kontinentih.
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»Bog je sklenil rešiti svet 
po norosti oznanila (kerigme)« 

(1 Kor 1,21)

Pisec bralca nagovarja z vso močjo in svežino evangelija, 
da bi z odprtimi ušesi sprejel besedo in ji neustrašno sledil 
z veseljem tistega, ki je našel neprecenljiv zaklad. 

Kardinal Antonio Canizares Llovera, 
prefekt Kongregacije za bogoslužje in zakramente

Kikova kateheza je močan »poduk za učence«. 
Je klic k osebnemu spreobrnjenju. Pri katehezi me navdušuje to, 
da tudi meni osebno jasno kaže, da brez osebnega spreobrnjenja ne 
morem evangelizirati. Misijonar je prvi, ki potrebuje evangelizacijo. 

Kardinal Christoph Schönborn, 
dunajski nadškof
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KNJIŽICO SEM NAPISAL NA PREDLOG KARDINALA 
CAÑIZARESA, KI SE MU JE ZDELO POMEMBNO, DA 
POVEM NEKAJ O TEM, KAR JE BOG NAREDIL ZA NAS 
V BARAKAH Z UBOGIMI, IN OBENEM IZDAM KERI-
GMO, KI BI LAHKO BILA V POMOČ, ZLASTI VSEBIN-
SKO IN ANTROPOLOŠKO, NA SINODI O NOVI EVANGE-
LIZACIJI.1 

Kiko Argüello 

1 Missio ad gentes (poslanstvo k ljudstvom) je oblika nove 
evangelizacije razkristjanjenih predelov sveta, ki ga v okviru 
Neokatehumenata opravlja majhna krščanska skupnost, 
sestavljena iz duhovnika in družin z več otroki. Naseli se na 
področju, ki ji ga uradno dodeli krajevni škof, kjer z javnim 
oznanjevanjem evangelija in živimi bogoslužji, predvsem pa z 
osebnim pričevanjem in izkazovanjem Kristusove ljubezni ter 
edinosti, postopoma pritegne k veri in v skupnost oddaljene in 
neverujoče, med katerimi živi. Tak misijon je januarja 2013 v 
soseski Nove Fužine ustanovil tudi ljubljanski nadškof Anton 
Stres (op. prev.).
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Na pragu leta vere in škofovske sinode o posredovanju vere 
– oziroma nujnosti nove evangelizacije – se nam ta knjiži-
ca ponuja kot pravi božji dar, ki nas krepi v veri in razbli-
nja naše strahove in bojazni. Spodbuja nas, naj sledimo 
njenemu oznanilu – kerigmi in odidemo k drugim kot po-
gumni pričevalci in prepričani oznanjevalci evangelija.

To je ena od knjižic, ki jih je zaradi njihove jedrnatosti 
in velikega sporočilnega bogastva vredno prebrati. Ob njej 
ne moreš ostati ravnodušen; čutiš se nagovorjenega, izzva-
nega. Dotakne se te in te premakne. Najraje bi kar na tem 
mestu zaključil predgovor in vam knjižico molče položil v 
roke. Ponuja namreč živo »kerigmo«, kakršno je z močjo in 
žarom oznanil nekdo, ki v srcu čuti evangelij kot ogenj: 
Kiko Argüello, ustanovitelj in pobudnik Neokatehumen-
ske poti, zaljubljenec v Kristusa, v goreči želji, da bi ga spo-
znali vsi narodi, se spreobrnili in hodili za njim.

Ko vedno znova prebiram njeno življenjsko sporočilo, 
čutim kot protiutež našo slabotnost pri oznanjevanju evan-
gelija, ki so ga ljudje potrebni kakor suha zemlja vode. Po-
membno je, da slabotnost in krhkost v veri iskreno in poni-
žno priznamo. Menim, da nas bo prav to spravilo v gibanje 
in prenovilo. Potrebni smo globoke prenove. Da bi lahko 
oznanjevali evangelij, se mora okrepiti naša izkušnja Boga 
in Jezusa Kristusa. Kristusov evangelij moramo ponovno 
sprejeti, da bo zaživel v nas in bomo živeli po njem, kot živi 
pravični iz vere. Samo tako bomo lahko evangelizirali in 
pritegnili neverujoče in oddaljene.

Svet potrebuje evangelij, potrebuje Jezusa Kristusa. Pred 
to potrebo – največjo od vseh – ne moremo ostati brezbri-
žni. Čeprav niti ni zavestna, je dejanska. Morda prihaja do 
nas kot neartikuliran krik tistih, ki so se oddaljili od vere, 
ki ne verujejo, ki trpijo zaradi izgube človečnosti, praznine, 
nesmisla, krivice ali pozabljenosti od drugih, ki ne vidijo 
njihovih potreb in tožb. To je klic nam, kristjanom, čeprav 
smo slabotni: Pomagajte nam!
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Živimo v »težkih« časih, nad katerimi se zlahka pritožuje-
mo. Za tako stanje spontano iščemo krivce ali celo menimo, 
da ni mogoče ničesar spremeniti. Živimo v tipično poganski 
družbi, razpeti med življenjem z Bogom ali brez njega, upa-
njem na večno življenje ali s posvetnimi dobrinami kot edi-
nim obzorjem, z objektivno, zdravo in za vse veljavno moralo 
ali s suverenim uveljavljanjem lastne svobode kot edinega 
merila obnašanja, kakršnega dopuščajo zunanja pravila igre. 
To je zelo pomembno. Ni nam vseeno. Izziv za nas kristjane 
je, kako pomagati ljudem, da bodo spoznali in živeli življenje 
z Bogom, Jezusom Kristusom in upanjem v večno življenje; 
da bodo verovali v Jezusa, hodili za njim in z njim našli sre-
čo, resnico, ki nas osvobaja, in bratsko ljubezen.

Kristjani nismo zgolj opazovalci. Ne smemo sedeti kri-
žem rok in molčati o tem, kar smo prejeli. Ne smemo dopu-
stiti, da bi ta neizmerni, neprecenljivi in edinstveni zaklad 
evangelija zamrl. Čutimo se poklicane k evangelizaciji. Ne 
moremo biti tiho. Vendar lahko govorimo samo, če veruje-
mo: »Veroval sem, zato sem govoril.«

Treba se je vrniti na začetek in znova evangelizirati. 
Evangelij moramo živeti in oznanjati v vsej njegovi korenito-
sti, izvirnosti in vsebinskosti ter ljudi klicati k spreobrnje-
nju. Oznanjati evangelij, kot da ga še nikoli niso slišali: svo-
jim domačim, sosedom, ljudem, ki jih srečujemo, s katerimi 
delamo in si delimo želje in upanja. Kakor v prvih časih. 
Oznanjati Jezusa Kristusa med ljudmi, kot da bi ga prvič: v 
vsej novosti, pohujšljivosti in privlačnosti, brez kompleksov 
ali strahov, v preprostosti, polni upanja in živega navduše-
nja, z apostolskim pogumom in neizmerno ljubeznijo do 
vseh.

To oznanilo temelji na veseli izkušnji vere, ki nas notra-
nje preobraža, da lahko živimo s popolnim zaupanjem v 
Boga, ki nas ljubi.

Pogansko okolje ne prizanaša nikomur. Tudi na nas, kr-
ščene, vpliva, bolj kot si mislimo. V tem okolju se moramo 
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naučiti živeti kot kristjani, kot kvas v testu, kot duša v tele-
su, ki svet oživlja in ga prekvasi. Živeti kot kristjani pomeni 
živeti pristnost evangelija, zanj pričevati in ga oznanjati; biti 
to, kar je duša za telo. Tako se moramo odzvati na pomanj-
kanje evangeljskega oznanila naše Cerkve tistim, ki ne veru-
jejo ali so se oddaljili od vere. Z Božjo pomočjo je mogoče.

Bog v našem času sam obuja ljudi, ki »z novim žarom, 
novimi metodami in novimi izrazi« prinašajo evangelij poga-
nom, tako kot pisec knjižice, Kiko Argüello, in Neokatehu-
menska pot, ki jo on vodi in razširja, Cerkev pa jo potrjuje in 
priporoča.

Neokatehumenska pot je dar Svetega Duha pokoncilski 
Cerkvi: je itinerarij (ponovnega) uvajanja v krščanstvo in 
orodje za pospeševanje nove, živahne evangelizacije. 

Zahvalimo se Bogu za velike čudeže, ki jih po tej Poti 
dela v dobro Cerkve in človeštva, za velike darove, s kateri-
mi blagoslavlja svoje ljudstvo: sadove spreobrnjenja in kr-
ščanskega življenja, duhovniške in redovniške poklice ter 
misijonarsko dejavnost; pa tudi sadove krščanske ljubezni, 
življenje po blagrih, velikodušno razdajanje in prenovljene, 
življenju odprte družine.

Bogu hvala za to knjižico, ki odraža tudi enega od temelj-
nih vidikov Neokatehumenske poti: oznanjevanje kerigme 
za spreobrnjenje. Hvala tudi njenemu piscu, ki slehernega 
bralca nagovarja z vso močjo in svežino evangelija, da bi z 
odprtimi ušesi sprejel besedo in ji neustrašno sledil z vese-
ljem tistega, ki je našel neprecenljiv zaklad.

Kardinal Antonio Cañizares Llovera,
prefekt Kongregacije za bogoslužje in zakramente
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