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ABENDUALDIKO EZAUGARRIAK 

Abendualdian Eguberri eta Agerkunde jaiak ospatzeko prestatzen 
gara, barrua zainduz, baina baita kanpo ezaugarriak eginez ere. 

• Liturgiaren soiltasuna da ezaugarrietako bat; Abendualdia ez da 
penitentzi aldia, prestaera pozgarria baizik. Kolore moreak 
apaltasun hori agertzen du, lore eta bestelako apaingarrietan 
neurria jartzeak ere bai; berdin Eguberri egunean aingeruekin bat 
egin arte Aintza zeruetan ez kantatzeak ere. Baina, aleluia, adibidez 
kantatzen dugu, itxaropen pozgarria azalduz. 

• Bigarren ezaugarria Abendualdiko kantuak dira; aldi honetan 
bakarrik kantatzen direnak, Abendualdian gaudela gogorarazten 
digutenak. 

• Abendualdiko koroa da hirugarren ezaugarria. Igande bakoitzean 
kandela bat pizten da, otoitz eginez eta kantatuz. Ohitura hau 
Elizan bezala etxean ere egin genezake, familiako otoitz giroan. 

• Laugarren ezaugarria katekesian haurrekin presta daiteke: egutegi 
modukoa egin, leiho batzuk ipiniz (abenduko egunak, hilaren 25a 
arte). Egun bakoitzean leiho bat ireki, atzean Abendualdiko 
marrazki pedagogiko bat azaltzen delarik. Haurrak Eguberriaren 
misterioan murgil daitezen. 

• Bostgarren ezaugarria, behartsuen aldeko diru-bilketa izan 
daiteke (IV. Igandean egin ohi duguna), edota bestelako 
ezaugarriren bat jendearen eskuzabaltasunari bide egingo diona. 

• Azkenik, seigarren ezaugarria: azken egunetan, etxean nahiz 
parrokian Jaiotza jartzea, giroa sortuz eta haurrei ere bertan jartzen 
diren irudien esanahia azalduz.   
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ABENDUKO KANDELAK PIZTEA 
 

Hurrengo orrialdean dator kantu bat, Abenduko kandelak piztean kanta 
daitekeena. 1. igandean, agurraren eta oharpenaren ondoren «0» bertsoa 
kanta daiteke, ondoren koroaren bedeinkapena egin, eta lehenengo kandela 
piztean «1» bertsoa. Beste igandeetan, igandeari dagokion bertsoa. 

Hona, lehenengo igandean bedeinkapena egiteko otoitza: 

Astero, Abenduko kandelak piztean 
Eguberriaren argia jasotzeko  
prestatzen ari garela adieraziko dugu.  
Gaur, bedeinkapen otoitza egitera goaz  
aurreneko argia pizterako. 

(Apaizak edota diakonoak besoak zabalik egiten dute otoitza; Hitzaren 
ospakizunean laikoak egin dezake otoitza, besoak zabaldu gabe). 

Egin dezagun otoitz. 

Jauna, egun hauetan lurra alaitzen da 
eta Eliza pozez betetzen, 
ilunpetan, ezjakinean, atsekabean  
eta bekatuan dauden gizakiengana baitator 
argi amaigabea den zure Semea. 
Jesusen datorrela jakiteak sortu dion itxaroepenez  
koroa hau (enbor hau) prestatu du zure herriak  
eta kandelaz apaindu. 
Zure Semearen etorrerarako prestaera-garaia hastean 
eskatzen dizugu, Jauna,  
bere distira argi berriz areagotuz doan bezala,  
gu ere argi gaitzazula munduaren argia den  
eta ilunpe guztiak argitzen dituen Jesusen argiarekin 
Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. 
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Kantua: «ABENDUAREN KANDELAK» 
 

 

Doinua: Etxahun Iruri / Hitzak: Unai Manterola Albizu 

 
 

 

1. Abenduko lehen argian / Itun Zaharra da giltza, 
 antzinatik iragartzen du / Salbamenaren Hitza. 
 Profeta zaharren itxaropenez / barne-pozez gabiltza, 
 zori pozgarria dakigun / Erreinuko bizitza. 
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Abenduaren kandelak
Musika: Etxahun Iruri

Hitzak: Unai Manterola Albizu
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2. Argi honek indarra du / sugarraren oihartzun, 
 Bataiatzailea mintzo da: / “Datorrenari entzun”. 
 Salbatzailea gertatzen zaigu / promesaren erantzun, 
 bide prestatzea lokarri / ta bakea eraztun. 

 
3. Hiru kandelek digute / barne-gogoa poztu, 
 Andre Mariak erraietan / Jesu Kristo du sortu. 
 Ihintza bezala, gozotasunez, / Jainkoa zaigu lotu, 
 gure barnean salbamena / badaiteke ehotu. 

 
4. Laugarrengo su-argia / bizigarri ez al da?, 
 igo dugu dagoeneko / Abenduaren malda. 
 Maitasun eta itxaropenez / munduaren eztanda... 
 Dena berri gerta daiteke / garen oro emanda. 
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Bada «SARRERAKO KANTUAK» izeneko liburuxka (Idatz, 2013), CD eta guzti, 
urte osorako 11 sarrera-kantu eder biltzen dituena. Abendualdirako 
eskaintzen duena jaso dugu hemen, liburuxka hori ezagutarazteko asmoz. 
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[Abenduaren 16ra arte 1. eta 3. prefazioak dira egokiak] 
 
 

Abendualdiko III. Prefazioa (Jesu Kristo, historiaren Jaun eta Epaile) 
 

Egoki da, bai, Zuri eskerrak ematea, 
egoki eta zuzen  
bedeinkapen- eta gorapen-kantuz Zu gorestea, 
diren guztien egile eta helburu zaren 
Aita ahalguztidun betiereko horri. 

 

Zuk ezkutuan utzi diguzu, 
zure Seme Jesu Kristo, 
aintzaz eta ahalmenez jantzirik 
eta gure historiaren Jaun eta Epaile eginik, 
zeruetako hodeietan 
agertuko den eguna eta ordua. 

 

Egun beldurgarri baina aintzatsu hartan, 
mundu honen irudia galdu egingo da 
eta zeru-lur berriak jaioko dira. 

 

Orduan ospez beterik azalduko zaigun Jauna bera 
dator orain gure bidera 
gizaki bakoitzagan eta gertaera bakoitzean, 
guk sinesmenez onar dezagun 
eta, maitasunez, haren erreinuaren zain bizi gaitezen. 

 

Horregatik, haren azken etorrera itxaroten dugula, 
aingeru eta santuekin batean, 
zure aintzaren gorazarrea [esaten] abesten dugu: 
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[Abenduaren 17tik aurrera 2. eta 4. prefazioak dira egokiak] 
 
 

Abendualdiko IV. Prefazioa (Andre Maria, Eva berria) 
 

Egoki da, bai, Zuri eskerrak ematea, 
Jauna, Aita guztiz santu, 
Jainko ahalguztidun betiereko horri. 

 

Gora Zu, bedeinkatua Zu eta gorespen Zuri, 
Ama Birjinaren misterioagatik. 
Izan ere, antzinako etsaiagandik 
hondamena etorri zitzaigun bezala, 
Siongo alabaren sabel garbian 
aingeruen ogiaz janaritzen gaituena sortu da, 
eta salbamena eta bakea jaio dira gizadi osoarentzat. 

 

Evak galdu zigun grazia 
Mariaren eskutik itzulia digu Jainkoak. 
Maria dugu gizon-emakume guztien ama. 
Harengan amatasuna, 
bekatutik eta heriotzatik askatua, 
bizi berriaren dohainera zabaltzen da. 

 

Horrela, lehenago bekatua nagusitu zen lekuan, 
orain gainezka dugu zure errukia, 
Jesu Kristo gure Salbatzaileagan. 

 

Horregatik, guk, 
Kristo berriz noiz etorriko zain gauden bitartean, 
aingeru eta santuekin batean, 
zure aintzaren gorazarrea [esaten] abesten dugu:  


