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What was the significance of the appearance of
Moses and Elijah at the Transfiguration?

Elijah and Moses

“Elijah appeared to them along with Moses; and
they were talking with Yeshua” (Mark 9:4). What
is the significance? The Torah requires two
witnesses to establish a matter. Perhaps, Moses
and Elijah function as the requisite two witnesses.
The prophet Malachi mentions both names when
predicting the coming of the day of the LORD:

Remember the Torah of Moses My servant, even the
statutes and ordinances which I commanded him in
Horeb for all Israel. Behold, I am going to send you
Elijah the prophet before the coming of the great
and terrible day of the LORD. (Malachi 4:4-5)

Perhaps Moses and Elijah represent the testimony of
the Torah and the Prophets respectively. Moses wrote
the Torah and Elijah acted as the quintessential
prophet. The Master referred to the dual testimony of
the Torah and the Prophets frequently. For example:
“Beginning with Moses and with all the prophets, He
explained to them the things concerning Himself in all
the Scriptures” (Luke 24:27).
Moses and Elijah both climbed Mount Sinai, and
both heard God speak on the mountain top. Both
Moses and Elijah have end-time roles. Elijah will
come as the forerunner of the Messiah, and the
Messiah will come as the prophet like Moses. One
obscure opinion even pairs Moses and Elijah as
heralds of the Messiah:

The Holy One, blessed be He, said to Moses: “Moses,
by your life, just as you have given your soul for
Israel in this world, so in the future to come, when I
bring them the prophet Elijah, the two of you will
come as one. (Deuteronomy Rabbah 3:17).

The apocalyptic tradition of the early believers
seemed to expect Moses and Elijah to come
during the turbulent period of the messianic birth
pains. Two witnesses wielding the power of Moses
and Elijah appear to herald the second coming in
Revelation 11.
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Wat was de betekenis van het uiterlijk van Mozes en
Elia bij de Gedaanteverandering?

Elia en Mozes

"Elia verscheen aan hen samen met Mozes; en zij
spraken met Yeshua" (Markus 9:4). Wat is de hiervan
betekenis? De Torah vereist twee getuigen om een zaak
vast te stellen. Misschien functioneren Mozes en Elia als
de vereiste twee getuigen. De profeet Maleachi noemt
beide namen bij het voorspellen van de komst van de
dag des Heren:

Denk aan de Torah van Mozes, mijn dienstknecht, ook
de inzettingen en de voorschriften die ik hem in Horeb
voor heel Israël geboden heb. Ziet, Ik ga u, Elia, de
profeet, zenden vóór de komst van de grote en
vreselijke dag des HEEREN. (Maleachi 4:4-5)

Misschien vertegenwoordigen Mozes en Elia het
getuigenis van respectievelijk de Torah en de
Profeten. Mozes schreef de Torah en Elia trad op als
de type-profeet. De Meester verwees vaak naar het
dubbele getuigenis van de Torah en de Profeten.
Bijvoorbeeld: "Beginnend bij Mozes en bij alle
profeten, legde Hij de dingen uit over Hemzelf in heel
de Schrift" (Luk. 24:27).
Mozes en Elia hebben beide de berg Sinai beklommen,
en beide hoorden God spreken op de bergtop. Zowel
Mozes als Elia hebben eindtijd rollen. Elia zal komen
als de voorloper van de Messias, en de Messias zal
komen in de hoedanigheid van de profeet zoals
Mozes. Eén vage visie koppelt zelfs Mozes en Elia als
aankondigers van de Messias:

De Heilige, gezegend zij Hij, zei tegen Mozes: "Mozes,
door jouw leven, zoals jij je ziel in deze wereld voor
Israël hebt gegeven, zo zullen in de toekomst, als ik hen
de profeet Elia brengt, jullie tweeën komen als één.
(Deuteronomium Rabba 3:17).

De apocalyptische traditie van de eerste gelovigen
leek te verwachten dat Mozes en Elia zouden komen
tijdens de turbulente periode van de messiaanse
geboortepijnen. Twee getuigen die de kracht van
Mozes en Elia bezaten, lijken de tweede komst te
openbaren in Openbaring 11.



The appearance of Moses (who died) and Elijah
(who did not die) constitutes testimony from both
the living and the dead. Messiah is “Lord both of
the dead and of the living” (Romans 14:9). Moses
died on Mount Nebo, and the LORD buried Him in
the land of Moab. In what form did the dead Moses
appear at the transfiguration? The resurrection of
the righteous has not yet occurred, so one cannot
say that Moses appeared in His resurrected state.
Moses could only have appeared as a spiritual
entity, disembodied yet recognizable in a human
form. Elijah, on the other hand, did not t
but ascended into the sky in a whirlwind. Because
he never died, he frequently makes
appearances in Jewish literature and folktales. The
Spirit of the LORD might take “him up and cast him
on some mountain” (2 Kings 2:16).
One never knows when Elijah might show up.
Jewish families set a place for him at the Passover
Seder table and a reserve a chair for him at every
circumcision ritual. In rabbinic literature, Jewish
folklore, and the tales of the Chasidim, Elijah often
appears to a rabbi or sage to impart a revelation.
Likewise, he appeared at the time of the
transfiguration. Moses and Elijah did not appear
simply to endorse Yeshua or impress the disciples.
They came to relay important information to the
Master.
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De verschijning van Mozes (die stierf) en Elia (die niet
gestorven is) vormt een getuigenis van zowel de leven
den als de doden. Messias is "Heer, zowel
doden als de levenden" (Romeinen 14:
op de berg Nebo, en de HEERE begr
Moab. In welke vorm verscheen
gedaanteverandering? De opstanding van de rechtvaar
digen is nog niet gebeurd, dus
Mozes in zijn opstandingtoestand verschee
kon alleen verschijnen als een spirituele entiteit, die nog
in een menselijke vorm herkenbaar is
lichaam. Elia, aan de andere kant, heeft de dood niet
geproefd, maar steeg in een wervelwind
Omdat hij nooit gestorven is,
literatuur en volksverhalen. De Geest van de Heer zou
hem kunnen opnemen en op een berg kunnen werpen
" (2 Koningen 2:16).
Men weet nooit wanneer Elia zou kunnen opdagen.
Joodse families voorzien een plek voor he
Pesach Sedertafel en reserve
elk besnijdenisritueel. In de rabbijnse literatuur
Joodse folklore en de verhalen van de Chasidim,
Elia vaak aan een rabbi of wijze
geven. Evenzo verscheen hij op het m
gedaanteverandering. Mozes en Elia bleken
zijn om Yeshua te steunen of de discipelen te impone
ren. Ze kwamen om belangrijke informatie aan de
meester door te geven.
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