FORMULIR 1

Kalau Anda sudah mendapat pelajaran dari seorang siswa yang setia yang telah menerima ijazah dari Perguruan
Tinggi Metafisika Massachusetts, atau dari seseorang yang telah lulus dalam ujian yang diselenggarakan oleh Dewan
Pengajaran, isilah formulir ini.

Lamaran untuk Menjadi Anggota Gereja Induk

Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan

Pokok pikiran dalam mendirikan Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Mass., ialah untuk
membangunnya di atas gunung batu, Kristus — Kebenaran dan Hidup — dan untuk mencerminkan Gereja yang
Menang.
Seseorang yang bukan anggota salah satu gereja, kecuali suatu gereja cabang Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, yang
mencintai Ilmupengetahuan Kristen, yang dengan pengertian membaca Alkitab, dan buku Ilmupengetahuan dan
Kesehatan dengan Kunci untuk Kitab Suci karangan Reverend Mary Baker Eddy serta karya-karya lain oleh pengarang
ini, dan yang memenuhi syarat secara Kristen serta dapat sepenuhnya menyetujui Rukun Iman serta Aturan-Aturan
Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Massachusetts, dapat diterima menjadi anggota.

Kepada Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Mass.
Sekretaris Gereja Induk
Dengan ini saya melamar menjadi anggota dan menyatakan setuju
dengan Rukun Iman serta Anggaran Dasar Gereja.

Rukun Iman Gereja Induk

dari buku Ilmupengetahuan dan Kesehatan dengan
Kunci untuk Kitab Suci karangan Mary Baker Eddy
(497:3–30)
1. Sebagai pengikut Kebenaran, kita menerima Firman Alkitab yang
penuh ilham sebagai penunjuk jalan kita yang secukupnya menuju
Hidup yang abadi.
2. Kita mengakui dan menyembah satu Allah yang mahatinggi dan
tidak berhingga. Kita mengakui AnakNya, satu Kristus; Roh Kudus atau
Penghibur ilahi; dan manusia menurut gambar dan keserupaan Allah.
3. Kita mengakui, bahwa pengampunan dosa oleh Allah kedapatan dalam
pemusnahan dosa dan dalam pengertian rohaniah yang membuangkan kejahatan sebagai tidak sejati. Akan tetapi kepercayaan kepada
dosa dihukum selama kepercayaan itu berlangsung.
4. Kita mengakui pendamaian Yesus sebagai bukti akan Kasih yang ilahi
dan berkuasa, yang mengembangkan kesatuan manusia dengan Allah
dengan perantaraan Kristus Yesus, Penunjuk Jalan; dan kita mengakui,
bahwa manusia diselamatkan oleh Kristus, oleh Kebenaran, Hidup, dan
Kasih, seperti yang dibuktikan oleh Nabi dari Galilea dalam menyembuhkan orang sakit dan mengalahkan dosa dan maut.
5. Kita mengakui, bahwa penyaliban Yesus dan kebangkitannya dimaksudkan untuk meluhurkan iman menjadi pengertian akan Hidup yang
abadi, akan kesemestaan Jiwa, Roh, dan ketidaksesuatuan zat.
6. Dan dengan khidmat kita berjanji untuk berjaga, dan mendoa supaya
Budi itu pun ada di dalam kita yang sudah ada di dalam Kristus Yesus;
untuk berbuat kepada orang lain seperti kita kehendaki mereka itu
berbuat kepada kita; dan untuk bersifat pengampun, adil, dan murni.
Mary Baker Eddy
Nn.
Ny.
Tn.

Tanda-tangan Pelamar
Untuk ditandatangani oleh orang yang hendak menjadi anggota Gereja
Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan, di Boston, Massachusetts, A.S.

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.

Gambar meterai Salib dengan Mahkota adalah cap dagang milik Dewan Direktur Ilmupengetahuan Kristen [The Christian Science Board of Directors].

(Lihat sebaliknya)

Mary Baker Eddy
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Untuk Pelamar:
Nama dan alamat Anda akan digunakan oleh Sekretaris maupun Bendahara Gereja Induk. Jika Anda orang yang
ingin kembali menjadi anggota dan nama Anda telah berubah, harap cantumkan nama(-nama) Anda yang lama.
Mohon ditulis dalam huruf cetak.
Nn.

Lamaran untuk Menjadi Anggota Gereja Induk

Gereja Pertama Kristus, Ahli Ilmupengetahuan

Nama Ny.
Tn.

Nn.

Nama(-nama) Lama Ny.
Tn.

Alamat Pengiriman
(Jalan atau Kotak Pos)
Kota atau Kabupaten
Negara Bagian atau Propinsi
Negara
Zip atau Kode Pos (di mana perlu)
Telpon
E-mail
Nn.

Guru saya dalam Ilmupengetahuan Kristen ialah Ny.							
Tn.

Saya bukan anggota sesuatu gereja, kecuali Gereja

			

Kristus, Ahli

Ilmupengetahuan, di 						 .
Saya dulu anggota denominasi 				
hubungan dengan denominasi itu.

tetapi secara pasti telah memutuskan

Kepada Pelamar dan Gurunya (C.S.B.):
Mohon pelajari ayat tentang “Keanggotaan di Gereja” serta petunjuk-petunjuk untuk mengajukan lamaran
dalam Buku Pedoman Gereja Induk karangan Mary Baker Eddy (hal. 34–39 dan 109–112). Hanya lamaran yang
diisi dengan benar yang dapat dipertimbangkan. Jika Anda belum dewasa, ijin tertulis salah satu orang tua
atau wali diperlukan.

Saya dengan senang hati memberikan persetujuan atas pelamar.
Tanggal
Nn.
Ny.
Tn.

Tanda-tangan Guru Pelamar (C.S.B.)

Nn.
Ny.
Tn.

Nama (dalam huruf cetak) Guru Pelamar (C.S.B.)

Sesudah formulir diisi dengan benar, mohon dikirim ke:
The First Church of Christ, Scientist
Clerk, Membership Applications P06–10
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115-3195 USA
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