
Тема 15. Преображення Ісуса  
 

 

Інтерактивна вправа 1 «Голос із неба»  

(метод – «Лакмусовий папір – Таблиця») 

 

Необхідні матеріали: картки з текстами уривків Нового Завіту (Додаток 8), 

кольорові олівці для кожної групи. 

 
1) Сформуйте 3 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 

2) Дайте завдання кожній групі знайти у тексті та виділити відповідним кольором 

певні події: 

І група – місце події (зеленим кольором); 

ІІ група – свідки події, обставини (жовтим кольором); 

ІІІ група – свідчення із неба (червоним кольором) (8-10 хв). 

3) Представлення напрацювань та запис результатів у таблицю на дошці. 

 

 
4) Поясніть та обговоріть результати. 
 
Щодо місця: Це був початок, середина і кінець місії Ісуса Христа. 
 
Щодо свідків: Під час Хрещення голос з неба чув лише Іван – для того, щоб він міг 

свідчити. Це було підтвердження Божого Синівства Христа.  
На горі Тавор – три учні та два пророки (вибрані), як символ підтвердження 

здійснення пророцтв про Ісуса, як Месії у Новому Завіті, про що говорилось у Старому. 
Свідоцтво поширюється;  

Перед Страстями свідчення мали почути багато людей, та не всі розуміли. Це 
відбулось перед найважливішою подією – Відкуплення, щоб усі погляди були звернені на 
Христа, на плід Його місії. 

 
Обставини: Під час Хрещення голос із неба – це підтримка і допомога для Ісуса від 

Небесного Отця перед спокусами у пустелі.  
На горі Тавор голос прозвучав під час молитви Христа, як наголошення на 

важливості особистої та спільнотної молитви.  
Голос перед Страстями – як наголошення на найважчій частині місії, чому слідувала 

зрада, знущання, страсті і смерть. 
 
Щодо свідчення: Під час Хрещення – заклик кожній людині до Божого Синівства, 

подія місце свідки, обставини свідчення 

Хрещення Ріка Йордан, 
початок 

діяльності 

Іван Хреститель 
Перед спокусами 

"Це Син Мій 
Улюблений, що Його 

Я вподобав" 
Переображення Гора Тавор, 

середина 
діяльності 

3 учні 
Під час молитви 

"Це Син Мій 
Улюблений, що Його 

Я вподобав. Його 
слухайтеся!" 

Розп'яття Єрусалим, перед 
стражданнями на 
Голгофі, звершення 

місії 

Для багатьох 
Перед плодом місії 

(Відкупленням) 

«Прослав, Отче, 
Ім'я Своє! Залунав 

тоді голос із неба: І 
прославив, і знову 

прославлю!» 



заклик до покори Богові (Христові не потрібно було Хрещення, адже Він не мав гріхів, які 
необхідно було змивати, та Він, прийнявши людське тіло, принизивши себе, мав 
виконувати те, що мала б виконати кожна людина).  

Свідчення на горі Тавор – приклад нам щодо молитви.  
Свідчення перед страстями – вказівка на те, що християнин повинен приносити 

плоди у своєму духовному житті. 
 
Підсумок: 
Господь супроводжує нас на всіх етапах нашого життя, закликає стати Його синами 

і дочками, підтримує нас як і Христа у спокусах і пустелі, закликає нас молитись, беручи 
приклад з Ісуса, і коли нам буває найважче, є поряд, адже страждання, під час яких 
довіряємо і надіємось на Бога, приносять плоди. 
 
 

Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Голос із неба»  

(метод – «Лакмусовий папір – Таблиця») 

Необхідні матеріали: Додаток 8. 

1) У додатку Zoom сформуйте 3 групи учасників, визначивши їх в окремі 

«кімнати» та обравши «капітанів» кожної. 

2) Попередньо надішліть капітанам команд Додаток 8. Дайте завдання кожній групі 

знайти у тексті та виділити відповідним кольором певні події: 

І група – місце події (зеленим кольором); 

ІІ група – свідки події, обставини (жовтим кольором); 

ІІІ група – свідчення із неба (червоним кольором) («капітан» виділяє обраний групою 

текст у  документі Word (Додатку 8) з демонстрацією екрану) (10 хв). 

3) Поверніть учасників у загальну конференцію. Згідно результатів заповніть 

таблицю у документі Word (із демонстрацією екрану). 

4) Поясніть та обговоріть результати. 

 
Інтерактивна вправа 2 «Преображення життя» (метод – «Формула») 

Необхідні матеріали: аркуші А4, ручки для кожної групи. 

 
1) Обговоріть з присутніми подію Преображення.  

 Яке значення вона має для кожного із нас? 

 Чому людське життя потребує «преображення»? 

 Яким чином ми «преображаємось»? 

 

2) Сформуйте 2-3 групи учасників та роздайте необхідні матеріали. 

3) Кожній групі дайте завдання написати свою формулу преображення людського 

життя (можна кілька формул, 3-5). 

Наприклад:   

Преображення= 
віра+досвідчення Божої любові+добрий приклад

сильне бажання зміни життя 
   

 

 (варіації з діями у формулі можуть бути різноманітні – що підказує фантазія) 

4) Представлення результатів праці та обговорення. 

 

 

 

 



Адаптація для Zoom-зустрічі вправи «Преображення життя» (метод – 

формула) 

 

1) У додатку Zoom сформуйте 3 групи учасників, визначивши їх в окремі 

«кімнати» та обравши «капітанів» кожної. 

2) Кожній групі дайте завдання написати свою формулу преображення людського 

життя (можна кілька формул, 3-5) (учасники команди радяться та обговорюють, 

«капітан» - записує у документі Word із демонстрацією екрану). 

3) Поверніть учасників у загальну конференцію.  

4) Представлення результатів праці та обговорення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 8 

 

Богоявлення (Мт. 3, 13–17) 

13 Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоана, щоб христитися від нього; 
 
14 але Йоан спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба христитися в тебе, а ти 

приходиш до мене?» 
 
15 Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити 

всяку правду». І тоді він залишив його. 
 
16 А охристившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось йому небо, і він 

побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.  
 
17 І голос пролунав з неба: «Це Син мій любий, що його я вподобав» 

 
 

Преображення (Мт. 17, 1–8) 
 

1 По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоана, його брата, повів їх окремо на 
високу гору 

 
2 і переобразився перед ними: обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, 

наче світло. 
 
3 І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля і з ним розмовляли. 
 
4 Озвавсь Петро й каже до Ісуса: «Господи, добре нам тут бути! Як хочеш, розташую 

тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі». 
 
5 Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх і з хмари стало чути голос: «Це – мій 

улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте». 
 
6 Почувши це, учні впали обличчям до землі й злякались вельми. 
 
7 Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не страхайтеся!» 
 
8 Підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. 

 

Розп'яття (Ів. 12, 27–30) 
 

27 Тепер стривожилась душа моя, – і що мені казати? Спаси мене, Отче, від години 
цієї? Але на те ж я і прийшов - на цю годину! 

 
28 Отче, прослав своє ім'я!» І голос із неба злинув: «І прославив, - і знову прославлю!» 
 
29 Народ, що стояв там і чув те, говорив: «То був грім.» А інші: «Ангел промовляв до 

нього!» 
 
30 Та сказав Ісус у відповідь: «Не заради мене ізлинув голос той, лише заради вас. 
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