Hva er arven etter Luther?
De 5 S-ene, de fem ”Solas”

De fem”solas” er fem latinske fraser som ble meislet ut via den protestantiske reformasjonen.
Disse fem frasene, eller begrepene, oppsummerer reformasjonens teologiske grunnvoll, som et
motstykke til den romersk katolske kirkes lære.

1. SOLA SCRIPTURA
Sola Scriptura betyr ”Skriften alene”, og er et uttrykk for læren om at Bibelen er Guds eget Ord til
oss. Videre er Bibelen den eneste autorative standard for den kristne lære og vår daglige
vandring. ”Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til
opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god
gjerning.” (2 Timoteus 3:16-17)

2. SOLUS CHRISTUS

Solus Christus betyr ”Kristus alene”.”Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe
annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.” (Ap gjerninger 4:12)

3. SOLA GRATIA
Sola Gratia betyr ”Nåde alene” og er læren om at frelsen kommer alene av guddommelig nåde,
som er ufortjent. Dette betyr at frelsen er en ufortjent gave fra Gud, til de som tror på Jesus og
har gitt sine liv til Ham.”For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er
Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.” (Efeserne 2:8-9)

4. SOLA FIDE
Sola Fide betyr ”troen alene” og er læren om at rettferdiggjørelsen mottas av tro alene, uten
noen behov av gode gjerninger. I klassisk protestantisk teologi er den frelsende tro
alltid dokumentert ved gode gjerninger. Men den er ikke bestemt ved gode gjerninger.
Og denne rettferdiggjørelsen, som kommer ved tro alene (Sola Fide), gir oss fred med Gud! ”Da vi
nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.” (Romerne 5:1)

5. SOLI DEO GLORIA

Uttrykket Soli Deo Gloria betyr ”ære til Gud alene”. Dette begrepet står for læren om at all ære
tilhører Gud alene. Hele forsoningsverket er utført til Guds ære.
1.

Hvordan blir en person rettferdiggjort for Gud?
Svar: Gjennom tro alene – Sola Fide!
2. Ved hvilket grunnlag er vi rettferdiggjort for Gud?
Svar: Ved nåden alene – Sola Gratia!
3. Gjennom hvem er vi rettferdiggjort for Gud?
Svar: I Kristus alene – Solus Christus!
4. Hva er den eneste guddommelige autoritet for den kristne i spørsmål om tro og lære?
Svar: Skriften alene – Sola Scriptura!
5. Hvem tilhører all ære og herlighet vedrørende vår rettferdiggjørelse?
Svar: Æren tilhører Gud alene – Soli Deo Gloria!

