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Тема 15 
Преображення  
Ісуса

Для чого Ісус преобразився перед учнями?
У події преображення об’являється Пресвята Тройця ― голос Отця, 
Син і світла хмара. Мойсей та Ілля, які являються в славі, готують нас 
до сприйняття незвичайної дійсності: Ісус є Словом Отця. Мойсей та Ілля 
представляють увесь Старий Завіт ― Закон і Пророків. Вони вказують 
нам на Ісуса, якого відтепер треба слухати. Подія відбувається перед його 
стражданнями і розп’яттям. Для учнів це буде великим випробуванням. 
Ісус готує учнів, щоб вони перемінилися й увірували, утверджує їх у вірі. 

Це  ―  мій  улюблений  Син,  що  я  його  вподобав:  його  слухайте 
(Мт 17,5).

Подія преображення Христового
Що означало преображення Ісуса?

По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоана, його брата, повів 
їх окремо на високу гору і преобразився перед ними: обличчя його 
засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло (Мт 17,1- 2).

Святе Євангеліє розповідає, що Ісус зійшов на гору Тавор, узявши зі собою 
своїх найближчих учнів ― Петра, Якова та Івана. 

Апостоли бачили поруч із Ісусом дві визначні постаті Старого Завіту: 
пророка Іллю, який втілює в собі голос усіх старозавітних пророків, і бого-
видця та законодавця Мойсея, котрому Господь дав Божий закон як шлях 
до Бога. Ілля і Мойсей розмовляли з Ісусом про його майбутні страждан-
ня, смерть і воскресіння. 

На горі Він преобразився перед ними ― відкрив їм славу свого боже-
ства, яку вони вповні побачать, коли Він воскресне з мертвих. Цю сла-
ву Він хоче передати людині, кличучи її змінитися, преобразитися і жити 
з Богом.

Свято Кущів було пригадуванням про перехід через пустелю, коли 
народ мешкав у шатрах і Бог перебував серед народу у скинії. 

Свято Кущів ― єврейською Суккот, його назва в перекладі означає 
«шатро».
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Під час цього свята відбувалися численні паломництва до храму в Єру-
салимі, щоб подякувати за даровану Богом Обіцяну землю. Свято три-
вало сім днів, під час яких прочани жили у зроблених з галуззя куренях 
(шатрах). 

В епоху Христа юдеї жили на своїй землі, але під владою Римської 
імперії, тому це свято було сповнене очікуванням миру та визволення від 
поневолення. 

Ймовірно, саме в часі цього свята і відбулося преображення. У цій пер-
спективі слід розуміти пропозицію Петра збудувати шатра. Петро хотів 
зупинити цю величну мить, як початок визволення й месіанського миру.

Слава Господня ― мов захист, мов намет (Іс 4,5-6).

Присутність Мойсея й Іллі
Чому об’явилися Мойсей та Ілля?
Юдеї очікували повернення Іллі, який 
передвістить прихід Месії. Тому поява 
Мойсея та Іллі вказує на Того, хто сповнює 
Закон і Пророків ― Ісуса Христа.

І ось з’явилися  їм Мойсей та Ілля 
і  з  ним  розмовляли  (Мт  17,3, 
а  також  Вих  19;  24;  Вих  33-34;  
1 Цар 19,9-12).

Гора
Гора у Святому Письмі часто згадувана як 
місце об’явлення Бога. На горі Синай Бог 
явився у хмарі, вогні, блискавці та земле-
трусі. Мойсей сходив на Синай, щоб одер-
жати скрижалі завіту та щоб заступитись 
за народ, що порушив завіт, а коли зійшов 
із гори, лице його сяяло. На горі Хорив 
пророк Ілля шукає порятунку, захисту та 
розради, і Бог являється йому в тихому 
і лагідному віянні вітерцю.

Хмара
Впродовж усієї історії Ізраїля хмара була знаком присутності Бога, незбаг-
ненного, могутнього і дієвого: хмаровий стовп провадив народ через пус-
телю; хмара покривала скинію; під час освячення хмара наповнила храм.
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У текстах пророків хмару пов’язують з майбутніми подіями. Пророк 
Даниїл пише: «Син Чоловічий у своїй славі йтиме по небесних хмарах» 
(Дан 7,13, а також Вих 13,21-22; Вих 40,34; 1 Цар 8,10-11; 2 Хр 5,13- 14; 
2 Хрт 7,2.).

Голос із неба 
Про що свідчить голос з неба?

Візьми сина твого, твого єдиного, якого любиш (Бут 22,2).

Цей голос з неба є центром та кульмінацією розповіді про преображен-
ня, в якому переплітаються різні біблійні теми і мотиви. В розпові дях про 
Синай, голос з хмари проголошує Мойсеєві закон. 

У преображенні голос з хмари вказує на Христа. Ці слова перегукують-
ся з багатьма уривками Писання. Ці ж слова лунають з неба при хрещенні 
Ісуса: «Це Син мій любий, що його я вподобав» (Мт 3,17).

Син мій єси ти, я породив тебе сьогодні (Пс 2,7).

Тема жертви і месіанської прослави (інтронізації Царя) поєднується 
з вказівками про хрест. Жертвоприношення Авраама було виявом віри, 
довіри, послуху Богові. 

Ось  мій  Слуга,  якого  я  підтримую, 
мій  вибраний,  якого  вподобало  моє 
серце (Іс 42,1).

Значення 
преображення 
для нас
Чи можемо преобразитися 
разом з Ісусом?
Ісус на горі Тавор преобразив своїх 
учнів ― відкрив їхні очі і вуха, дав 
їм можливість бачити і чути, відчу-

вати те, що досі для них було закрите: споглядати Бога. 

І наступила хмара й отінила їх, а з хмари пролунав голос: «Це Син 
мій возлюблений, слухайтесь його!» (Мр 9,7).
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Господь запрошує і нас вийти на Таворську гору і преобразитися. У хра-
мі можемо побачити славу Божу, почути слово Отця, який нам об’являє 
свого єдинородного Сина, відчути дію Святого Духа. 

Тут ми можемо побачити і відчути Божу силу, яка діє через людей, 
навіть через їхні обмеження та слабкості. Божа благодать преоб-
ражує все, щоб у нашому житті, наших стражданнях, немочах 
і перемогах виявилася слава Божа.
Для роздумів
Що для вас означає подія преображення?
Як Ісус преобразив вас?
Що у вашому житті тепер по-іншому?

Молитовне читання Святого Письма: Мт 17,1-8
Прочитайте фрагмент Святого Письма.
Які слова справили на вас особливе враження?
Що Бог промовляє до вас через ці слова?
Яка ваша відповідь на це Боже слово?

Молитва
Преобразився Ти на горі, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм 
славу Твою, скільки змогли. 
Нехай засіяє  і нам,  грішним,  світло Твоє повсякчасне, молитвами 
Богородиці, Світлодавче, слава Тобі.


