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Soli Deo gloria
Тільки Богу слава



Рівність / толерантність



Йому Слава 

• 1 Кор. 10:31 
Отже, чи ви їсте, чи п’єте, чи ще щось робите 
— робіть усе на Славу Богу.


• 1Пет. 4:11 
Хто має дар проповідування, має говорити 
словами Бога; хто отримав дар служіння, 
нехай служить з силою, яку дав Всевишній, 
щоб усім цим вознести хвалу Богу через 
Ісуса Христа. Слава і влада Йому на віки 
вічні! Амінь.



Йому Слава 
• Одкр. 1:6 
Він об’єднав нас у Своєму Царстві й 
зробив нас священиками, які служать 
Богу, Його Отцю. Слава і сила Йому 
навіки! Амінь.


• Рим.11:36 
Бо все було створене Богом й існує через 
Нього і для Нього. Слава Йому навіки! 
Амінь!



Формувати християнський світогляд

Світогляд 

вирішує все



Каркас ставлення до Бога

Друг / Любов

Величний 
Цар

МОЇ відносини з Богом

Божий план  
для МЕНЕ

Поклоніння

МІЙ успіх
Боже  

керівництво

Я для Божого плануЛюдино-центричне  
поклоніння



Каркас ставлення до Бога

Величний Цар   

Друг

Поклоніння 

Боже  
керівництво 

Я для Божого плану 
Любов

Дружні стосунки з Богом 

Благословіння Божі 



Цар та XXI століття

Величний Цар   

Достойний поклоніння  
та благоговіння 

  Здолав сили темряви  
та розширює Своє Царство  

на землі, як на Небі  

  Має керівництво для  
кожної  

сфери життя — відповідно  
до Його плану  

та володарювання 

На землі    

На Небі    



Цар та я

Цар царів  

 Благоговію і вихваляю 
Його 

Шукаю Його керівництва 
не тільки в церковних 
справах,  
а й в сім’ї та на работі,  
так як Він бажає керувати 
скрізь

Все для Його слави



Цар та я
 Розповсюдити Його владу на:

Все для Його слави

Мій характер Процеси на роботі

Ставлення до людей Порядок у кімнаті

Сферу фінансів Спокуси Випробування

Звички …



Поклоніння та повсякденне 
життя — не розділені

Поклоніння — це єдиний спосіб  
по-справжньому жити



Боже панування та наше розпорядництво
• Бут. 1:26. І сказав Бог: Створімо людину за Нашим 
образом і подобою, — і хай панують над рибами 
морськими, птахами небесними, худобою, над 
усією землею й усіма плазунами, які повзають по 
землі.


• Рим. 5:17. 7 Адже коли через переступ одного 
смерть запанувала через одного, то тим більше ті, 
хто приймає щедру благодать і дар праведності, 
запанують у житті через одного Ісуса Христа. 

• Мт. 6:10. Нехай прийде Царство Твоє, нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі;



Повернення від ідолів до поклоніння Царю царів

• Вих.20:3,5.У тебе не буде інших богів, крім 
Мене…Не поклонятимешся їм і не 
служитимеш їм. Адже Я — Господь, твій Бог.


• Рим. 1:21, 25. Адже пізнавши Бога, вони не 
прославили Його як Бога, не 
подякували Йому…Вони замінили Божу 
істину на неправду, поклонялися і служили 
творінню більше, ніж Творцеві



Повернення від ідолів до поклоніння Царю царів

• Ів. 4:23. Але надходить час, — і вже тепер він 
є, — коли правдиві поклонники будуть 
поклонятися Отцеві в Дусі та істині, бо Отець 
шукає Собі таких поклонників. 

• Фл. 3:7-8. Але що було для мене надбанням, 
те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі, 
усе визнаю за втрату, порівняно з величчю 
пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля 
Якого я все втратив і вважаю за сміття, аби 
здобути Христа.



Soli Deo gloria
Тільки Богу слава

1. Постійно хвалити Бога 
2. Благоговіти перед Ним 
3. Усіми досягненнями хвалити Його 
4. Робити роботу, як для Господа 
5. Служити людям, як Він служив

Усе своє життя скерувати для Його слави  
та поклоніння Йому 


