
Ljósahátíðin/Hanukkah 

Í lífi Kabbalistans þá eru hátíðardagar mjög mikilvægir og hver hátíð einstök á sinn hátt. 

Kabbalah útskýrir hvernig slíkir dagar búi yfir ákveðnum töfrum eða andlegum mætti sem er okkur aðgengilegur á 

ákveðnum tímum á árinu. 

Ljósahátíðinni er einstakt tækifæri til að tengja sig við mátt kraftaverka í hinum andlega heimi, mátt til að yfirstíga það 

óyfirstíganlega.  

Ljósahátíðin hefur verið haldin allt frá því að Matthiast the Hasmoean uppgötvaði að þessi gluggi væri opin yfir þennann 

tíma á annari öld fyrir krist og  ruddi leiðina að þessum andlega mætti sem hefur verið okkur aðgengilegur yfir þetta 

tímabil allar götur síðan. 

Kraftaverk 

Kabbalah útskýrir það með skýrum hætti að kraftaverk eru ekki tilviljunarkennd,  

kraftaverkin þarf að draga niður úr hinu andlega niður í okkar líf og kringumstæður.  

Kraftaverk er háð því hversu mikið við erum tilbúin að leggja á okkur til að segja skilið við neikvæða og takmarkaða eðli 

sem við fæðumst með og Kabbalista kalla egó.  

Kertin tendruð  

Isaac Luria – Ljónið Helga útskýrir að með tendrun kertana á Ljósahátíðinni er andlegt Ljós dregið niður í hin veraldlega 

heim eða 1% veruleikann, þetta Ljós hjálpar okkur að öðlast betra og uppfylltar líf og veitir okkur aukinn mátt til að 

yfirstíga hindranir.  

Mikilvægt er að notast við Menorah kertastjaka. 

Menorah er með níu kertastæði, miðju kertið er ávalt notað til að tendra á kertunum eitt í einu í þá átta daga sem 

hátíðinn stendur yfir.  Kveikt er á kertum frá hægri og endað vinstra meginn. 

Þegar kerti er tendrað er æskilegt að taka miðju kerti úr og lyfta því upp fyrir  höfuð og draga niður að því kerti sem á að 

tendra. „Líkingarmynd á því að draga ljós úr hinu andlega niður í hið veraldlega“ 

Hvar á að staðsetja Menorah? 

Isaac Luria- Ljónið Helga útskýrir að besta sé að staðsetja Menorah við inngang húsnæðis. 

Best er að staðsetja Menorah hægra meginn við innganginn á borði sem má ekki vera lægra enn 80cm á hæð. 

Máttur kertinsins 

Kabbalah kennir að það megi nota kerti til að koma á tengingu á milli hins andlega og veraldlega heims. Þegar við þurfum 

að tengja okkur við orku sem er okkur ekki sýnileg með þeim skynfærum sem við fæðumst með þá geta kertin reynst 

mjög hjálpsamleg til að lyfta vitund okkar. 

 

Gleðilega Ljósahátíð! 

Kaleb Joshua 

 


