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Jos sinua on opettanut uskollinen oppilas, joka on saanut todistuksen Massachusettsin metafyysisestä oppilaitoksesta, tai henkilö, joka on suorittanut koulutustoimikunnan mukaisen tutkinnon, täytä tämä lomake.
Ensimmäinen Kristuksen Tieteilijäkirkko Bostonissa, Massachusettsissa, on suunniteltu rakennettavaksi Kristus-kalliolle
– Elämän ja Totuuden kalliolle – ja kuvastamaan Voittoisaa Kirkkoa.

Jäsenhakemus Äitikirkko

Ensimmäinen Kristuksen Tieteilijäkirkko

Henkilö, joka ei ole minkään muun kirkon paitsi Kristuksen Tieteilijäkirkon haarakirkon jäsen, joka rakastaa Kristillistä
Tiedettä ja hyväksyy Raamatun, pastori Mary Baker Eddyn teoksen Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun ja hänen
muut teoksensa, ja joka on kristillisesti asennoitunut ja tunnustaa täysin Ensimmäisen Kristuksen Tieteilijäkirkon
Bostonissa, Massachusettsissa, peruslausekkeet ja säännöt, on sovelias jäseneksi.

Ensimmäiselle Kristuksen Tieteilijäkirkolle Bostonissa, Massachusettsissa
Äitikirkon sihteeri
Anon jäsenyyttä ja hyväksyn Kirkon peruslausekkeet ja säännöt.

Äitikirkon peruslausekkeet

Mary Baker Eddyn kirjoittamasta teoksesta
Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (497:3–28)
1. Totuuden kannattajina meillä on Raamatun innoittunut Sana
riittävänä oppaanamme ikuiseen Elämään.
2. Me tunnustamme ja palvomme yhtä kaikkivaltiasta ja ääretöntä
Jumalaa. Me tunnustamme Hänen Poikansa, ainoan Kristuksen; Pyhän
Hengen eli jumalallisen Puolustajan; ja ihmisen Jumalan kuvana ja
kaltaisena.
3. Me tunnustamme, että Jumalan suoma synnin anteeksianto tarkoittaa
synnin hävittämistä ja sitä henkistä ymmärrystä, joka karkottaa pahan
epätodellisena. Mutta uskoa syntiin rangaistaan niin kauan kuin tämä
usko kestää.
4. Me tunnustamme Jeesuksen sovituksen todisteeksi jumalallisesta,
vaikutusvoimaisesta Rakkaudesta, joka tuo ilmi ihmisen yhteyden
Jumalan kanssa Kristuksen Jeesuksen, Tiennäyttäjän, kautta; ja me
uskomme, että ihminen pelastuu Kristuksen kautta, Totuuden, Elämän
ja Rakkauden kautta, minkä Galilean Profeetta todisti parantamalla
sairaat ja voittamalla synnin ja kuoleman.
5. Me tunnustamme, että Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja hänen
ylösnousemuksensa auttoivat nostamaan uskoa ymmärtämään
ikuista Elämää, Sielun, Hengen, kaikkeutta ja aineen olemattomuutta.
6. Ja me vakaasti lupaamme valvoa, ja rukoilla, että meillä olisi se Mieli,
joka myös Kristuksella Jeesuksella oli; tehdä muille samoin kuin
haluaisimme heidän tekevän meille; ja olla armeliaita, oikeudenmuukaisia ja puhtaita.
Mary Baker Eddy
Neiti
Rouva
Herra

Tenets of The Mother Church
from Science and Health with Key
to the Scriptures
by Mary Baker Eddy (497:3-27)
1. As adherents of Truth, we take the
inspired Word of the Bible as our
sufficient guide to eternal Life.
2. We acknowledge and adore one
supreme and infinite God. We
acknowledge His Son, one Christ;
the Holy Ghost or divine Comforter;
and man in God’s image and likeness.
3. We acknowledge God’s forgiveness
of sin in the destruction of sin and
the spiritual understanding that
casts out evil as unreal. But the belief
in sin is punished so long as the
belief lasts.
4. We acknowledge Jesus’ atonement
as the evidence of divine, efficacious Love, unfolding man’s unity
with God through Christ Jesus the
Way-shower; and we acknowledge that man is saved through
Christ, through Truth, Life, and
Love as demonstrated by the
Galilean Prophet in healing the
sick and overcoming sin and death.
5. We acknowledge that the crucifixion of Jesus and his resurrection
served to uplift faith to understand
eternal Life, even the allness of
Soul, Spirit, and the nothingness
of matter.
6. And we solemnly promise to watch,
and pray for that Mind to be in us
which was also in Christ Jesus;
to do unto others as we would
have them do unto us; and
to be merciful, just, and pure.

Hakijan allekirjoitus
Ensimmäiseen Kristuksen Tieteilijäkirkkoon Bostonissa, Massachusettsissa,
USA:ssa, liittyvien allekirjoitettaviksi

Risti ja kruunu –sinetti on tuotemerkki, jonka omistaa Kristillisen Tieteen johtokunta [The Christian Science Board of Directors].

(Käännä)
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Hakijalle:
Nimeäsi ja osoitettasi käyttävät sekä kirkon sihteeri että rahastonhoitaja. Jos olet liittymässä uudelleen jäseneksi
ja nimesi on muuttunut, ilmoita edellinen (edelliset) nimesi. Kirjoita tiedot selvästi.

Jäsenhakemus Äitikirkko

Ensimmäinen Kristuksen Tieteilijäkirkko

Nimi

Neiti
Rouva
Herra

Edellinen (edelliset) nimet

Neiti
Rouva
Herra

Postiosoite
(Katu tai postilokero)
Paikkakunta
Osavaltio
Maa
Postinumero
Puhelin
S-posti
Neiti

Kristillisen Tieteen opettajani on Rouva
							
Herra

En ole minkään muun kirkon kuin

				

jäsen 					

.

Olin aiemmin 			

Kristuksen Tieteilijäkirkon

seurakunnan jäsen, mutta vahvistan eronneeni sen jäsenyydestä.

Hakijalle ja hänen opettajalleen (C.S.B.):
Käy läpi kohta “Kirkon jäsenyys” ja ohjeet hakemusten täyttämiseksi Mary Baker Eddyn kirjoittamasta Kirkkokäsikirjasta (s. 34-39 ja 109-112). Vain asianmukaisesti täytetyt hakemukset voidaan ottaa huomioon. Jos olet
alaikäinen, tarvitset vanhemman tai holhoojan kirjallisen hyväksymisen.

Hyväksyn lämpimästi tämän hakijan.
Päiväys
Neiti
Rouva
Herra

Hakijan opettajan (C.S.B.) allekirjoitus

Neiti
Rouva
Herra

Hakijan opettajan (C.S.B.) nimen selvennys

Asianmukaisesti täytetty lomake postitetaan osoitteeseen:
The First Church of Christ, Scientist
Clerk, Membership Applications P06–10
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115-3195 U.S.A.
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