The Mount of Happiness

De Berg van Geluk

The real word of Jesus of Nazareth
Jesus was a Jew, and his listeners were all Jews. It
makes sense that he delivered these words in the
language spoken by Jews: Hebrew. The original
Hebrew word which he likely uttered was ashrei
()אשרי. This word means “happy” or “fortunate”
and is found in many places in the Hebrew Bible,
for example: “Happy are those whose way is
blameless, who walk in the law of the Lord” (Psalm
119:1).

Het echte woord van Jezus van Nazareth
Jezus was een Jood, en zijn toehoorders waren allemaal
Joden. Het is logisch dat hij deze woorden in de taal van de
Joden heeft uitgesproken: Hebreeuws. Het oorspronkelijke
Hebreeuwse woord dat hij waarschijnlijk heeft uitgesproken
was ashrei ()אשרי. Dit woord betekent "gelukkig" of
"fortuinlijk" en wordt op veel plaatsen in de Hebreeuwse
Bijbel gevonden, bijvoorbeeld: "Gelukkig zijn zij wier weg
onberispelijk is, die in de wet van de Heer wandelen" (Psalm
119:1).

Jesus used the word ashrei because it was familiar to
his audience. This word was used frequently in
prayers and Jesus' ethical code was a continuation of
the tradition found in the Hebrew Bible.
Interestingly, the Mount of the Beatitudes is also
known in Hebrew as the Mount of Happiness – har
ha'osher ( )הר האושרdue to this exact word. Enroll in
our live online Biblical Hebrew now and discover
Jesus’ Hebrew world!

Jezus gebruikte het woord ashrei omdat het bekend was bij
zijn publiek. Dit woord werd vaak gebruikt in gebeden en de
ethische code van Jezus was een voortzetting van de traditie
die in de Hebreeuwse Bijbel werd gevonden. Interessant is
dat de Berg der Zaligsprekingen in het Hebreeuws ook
bekend staat als de Berg der Gelukzaligheden - har ha'osher
( )הר האושרvanwege dit exacte woord. Schrijf je nu in voor
onze live online Bijbelse Hebreeuwse wereld en ontdek de
Hebreeuwse wereld van Jezus!

Enroll in our online Biblical Hebrew course

Schrijf je in voor onze online Bijbelse Hebreeuwse cursus

(lp.israelbiblicalstudies.com)
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