
SOLI DEO GLORIA
VIEN TIK DIEVUI GARBĖ

SOLUS CHRISTUS
VIEN TIK KRISTUJE

SOLA FIDE
VIEN TIK TIKĖJIMU
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XVI a. reformatoriai buvo įkvėp� rizikuo� savo pragyvenimo 
šal�niu, namais, turtu ir gyvybe, kad primintų Bažnyčiai 
pagrindines Evangelijos �esas. Jos mus pasiekė penkių 
lotyniškų frazių pavidalu. Išvertus į lietuvių kalbą, jos moko, 
kad išgelbėjimas yra randamas vien �k Šventajame Rašte, 
vien �k Kristuje, vien �k iš malonės, vien �k �kėjimu 
ir vien �k Dievas vertas garbės.

KAI BAŽNYČIA NEBESUVOKIA
ŠIU REFORMACIJOS TIESU, 
JI PRARANDA EVANGELIJĄ.
J
JASON HELOPOULOS, 
knygos „These truths alone: Why the Reforma�on 
Solas are essen�al for our faith today“ autorius

Vien �k per Kristų 
mums yra duotas 

išgelbėjimas, palaiminimas, 
malonė, atleidimas ir viskas, 

kas suteikia mums vertę 
teisingo Dievo akyse.
ULRICHAS CVINGLIS

(1484–1531)

SOLA GRATIA
VIEN TIK IŠ MALONĖS

SOLA SCRIPTURA
VIEN TIK ŠVENTASIS RAŠTAS

                         Būdamas mūsų 
                    Gelbėtojas ir Užtarėjas, 
              Kristus įvykdė viską, kas 
        reikalinga mūsų išgelbėjimui.

Tavo Gyvenimo Žodis 
visuomet buvo ir pasilieka 

tarp mūsų, iš�kimai sukauptas 
Šventojo Rašto puslapiuose <...> 

Tavo šlovės paveikslas, Tavo 
karalystės įsakymas, dangaus 

kopėčios, rojaus vartai, 
išgelbėjimo trimitas.

TEODORAS BEZA 
(1519–1605)

Vien �k Šventasis Raštas 
     yra aukščiausias mūsų 
         autoritetas. Jame 
            aiškiai mokoma 
              dalykų, kurie 
                 yra bū�ni 
                   išgelbėjimui 
                ir gyvenimui 
            �kėjimu.

Kai išgelbėjimas 
priskiriamas �kėjimui, 

jis priskiriamas 
Dievo gailes�ngumui. 

Jis atskiriamas nuo žmogaus 
pastangų, darbų ir nuopelnų.

PILYPAS MELANCHTONAS 
(1497–1560)

                      Tikėjimas (priimant ir 
pasi�kint Kristaus teisumu) 

   yra vienintelis būdas 
bū� išteisintam (stovė� 
     Dievo akivaizdoje).

Nuodėmės neatperka 
gyvenimas pagal Įstatymą, 

nes nei vienas žmogus 
negali įvykdy� Įstatymo. 
Niekas negali panaikin� 

nuodėmės – �k Dievo malonė.
MARTYNAS LIUTERIS 

(1483–1546)

                                            Mes visi esame nusidėjėliai, 
                                     negalintys niekuo prisidė� 

                         prie savo išgelbėjimo. 
   Mūsų išgelbėjimas įvykdytas 
suverenia nepelnyta malone 

Dievo, kuris laisva valia 
  pasirinko išgelbė� 
        nusidėjėlius.

Mūsų gyvenimas turi 
bū� paskirtas Dievo šlovei, 
nes kaip nepro�nga būtų 

kūriniams, kuriuos Jis sukūrė 
ir palaiko, gyven� kokiu nors kitu 

�kslu nei garsin� Jo šlovę.
JONAS KALVINAS 

(1509–1564) 

          Vien �k Dievas 
         yra vertas garbės 

        už mūsų išgelbėjimą, 
nes Jis jį numatė bei 

įvykdė ir išgelbėjimo �kslas  
       ...................................yra Dievo šlovė.
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