
 
 

"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln                         

“Hebrew Root of Spirit.” Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, 

text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den 

Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från 

Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.  

Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning.” 

 

Andens betydelse på Hebreiska 

 
Det hebreiska ordet för Ande är "ruach.” Den består av ett resh, ett vav och chet.  

Själva ordet betyder ordagrant "vind" eller "luft i rörelse."  

 

Detta målar naturligtvis upp en speciell bild för oss. "Ruach" innefattar idén om en osynlig makt.  

Man t ex inte se vinden men du kan se effekterna av den. Således kan "ruach" användas för 

HERREN/YHWH eller för andliga varelser, eller också för känslor, som ilska eller vällust, känslor inne 

i oss som inte ses men vi kan mycket väl se effekterna av dem i vårt beteende.  

 

Med andra ord; något som är "ruach" kan orsaka något att ske, men vi kan vanligtvis inte se orsaken 

själva, det är dolt för oss. 

 

"Ruach" kan språkligt härledas till de hebreiska orden "arach, rachah och "yarach.”  

 

Det hebreiska ordet "arach"= en person som följer en bestämd väg från en plats till en annan.  

"Rachah" är en kvarnsten som följer en cirkulär bana och krossar spannmål till mjöl.  

"Yarach" = månen som följer en fastställd cirkulär bana.  

 

Den gemensamma nämnaren här är att "ruach" är språkligt rotad i något som följer en etablerad, 

upprepad, cirkulär bana.  

 

Detta bör stämma väl överens med den som har studerat Ordet och märkt dessa mönster, särskilt de 

återkommande mönstren i Bibeln. Naturligtvis är det en "osynlig makt" som orsakar dessa mönster för 

att manifestera dem; "Ruach Elohim,” eller "Guds ande." Det är på det sättet det hänger det ihop. 

 

 Predikaren 1:9  
Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen.  

Det finns inget nytt under solen. 

 
Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt! 

Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; http://www.testeverything.net 

http://www.testeverything.net/


Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord. 

 

EMAIL: Info@119ministries.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net  

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 


