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Søknad om medlemskap i Moderkirken
Første Kristen Vitenskaps Kirke

Hvis man har fått undervisning av en lojal elev som er blitt tilkjent en grad ved Massachusetts Metafysiske
Læreanstalt, eller av en som har bestått en eksamen ved undervisningsrådet, utfylles dette formular.
Første Kristen Vitenskaps Kirke i Boston, Massachusetts, er bestemt til å være bygget på klippen som er Kristus —
Sannhet og Liv — og til å gjenspeile den Seirende Kirke.
En som ikke er medlem av noen kirke unntagen en gren av Kristen Vitenskaps Kirke, som elsker Kristen Vitenskap,
som med forståelse leser Bibelen og Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften av Reverend Mary Baker Eddy, såvel som
andre verker av denne forfatter, og som er verdig til å kalles en kristen og fullt ut bekjenner seg til grunnsetningene og
reglene for Første Kristen Vitenskaps Kirke, i Boston, Massachusetts, kan opptas som medlem.

Tenets of The Mother Church

Til Første Kristen Vitenskaps Kirke, i Boston, Massachusetts.
Moderkirkens sekretær
Jeg søker herved om medlemskap, og jeg tiltrer kirkens grunnsetninger
og statutter.

Grunnsetninger for Moderkirken

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.

fra Vitenskap og helse med nøkkel til Skriften
av Mary Baker Eddy (497:3–25)
1. Som Sannhetens tilhengere tar vi Bibelens inspirerte Ord som vår fullgode
veileder til evig Liv.
2. Vi anerkjenner og tilber én enerådende og uendelig Gud. Vi anerkjenner
Hans Sønn, én Kristus; den Hellige Ånd eller guddommelige Talsmann; og
mennesket i Guds billede og lignelse.
3. Vi erkjenner at Guds tilgivelse av synd består i tilintetgjørelsen av synd og
i den åndelige forståelse som utdriver det onde som uvirkelig. Men troen
på synd blir straffet så lenge troen varer.
4. Vi erkjenner at Jesu forsoning er vitnesbyrdet om guddommelig, virksom
Kjærlighet, som åpenbarer menneskets enhet med Gud gjennom Kristus
Jesus, Vei-viseren; og vi erkjenner at mennesket blir frelst ved Kristus, ved
Sannhet, Liv og Kjærlighet, som den galileiske Profet demonstrerte det
ved å helbrede de syke og overvinne synd og død.
5. Vi erkjenner at Jesu korsfestelse og hans oppstandelse tjente til å heve
troen til forståelse av evig Liv, ja, av Sjelens, Åndens, allhet, og materiens
intethet.
6. Og vi lover høytidelig å våke, og be om at det Sinn må være i oss som og
var i Kristus Jesus; å gjøre mot andre som vi vil at de skal gjøre mot oss; og
å være barmhjertige, rettferdige og rene.
Mary Baker Eddy
Frk.
Fru
Herr Søkerens underskrift

from Science and Health with Key to
the Scriptures by Mary Baker Eddy
(497:3–27)

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.
Mary Baker Eddy

Utskrevet navn på søkeren

Signeres av de som forener seg med Første Kristen Vitenskaps Kirke i Boston, Massachusetts, USA

Designet av korset og kronen er et varemerke som eies av Kristen Vitenskaps Styre [The Christian Science Board of Directors] og er registrert internasjonalt.
(vend)
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Søknad om medlemskap i Moderkirken
Første Kristen Vitenskaps Kirke

Til søkeren og hans/hennes Lærer (CSB):
Vennligst gå nøye gjennom avsnittet “Kirkemedlemskap” og forskriftene for utfylling av søknadsskjema i
Moderkirkens Håndbok av Mary Baker Eddy (s. 34–39 og 109–112). Bare riktig utfylte søknader vil bli vurdert.

Søkeren
Ditt navn og adresse vil bli brukt av både sekretær og Kirkens kasserer for å kommunisere med deg om
ditt medlemskap. Hvis du er et gjenforeningsmedlem og navnet ditt har endret seg, angi ditt tidligere navn.
Vennligst skriv tydelig.
Navn

Frk.
Fru
Herr

Tidligere navn

Frk.
Fru
Herr

Postadresse
(Gate nr. eller postboksnummer)
By eller sted
Stat eller Provins (Hvis aktuelt)
Land
Postnummer (Hvor nødvendig)
E-post
Telefon/Mobil																				

Dato

☐ JA ☐ NEI

Jeg vil motta eposter fra den Første Kristen Vitenskaps Kirke og dets tilknyttede selskaper med meldinger om deres eventer, aktiviteter og
publikasjoner. Slike Eposter kommer med lenken til utmeldingsskjema. Jeg kan tilbakekalle mitt samtykke til å motta slike eposter til enhver tid ved å kontakte
clerk@csps.com.

Min lærer i Kristen Vitenskap er

Frk.
Fru
Herr

Jeg er ikke medlem av noen kirke, unntatt _________________ Kristen Vitenskaps Kirke i __________________________.
Jeg var tidligere medlem av ___________________________ trossamfunn, men har definitivt oppløst min forbindelse
med dette.

Søkerens Lærer (CSB)
Denne søkeren har min oppriktige godkjennelse.
Frk.
Fru
Herr Underskrift av søkerens lærer (CSB)

Den ferdig utfylte søknaden
sendes til:

Utskrevet navn på søkerens lærer (CSB)

The First Church of Christ, Scientist
Clerk, Membership Applications P06-10
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115-3195
USA

Den Første Kristen Vitenskaps Kirke vil sende til deg kommunikasjoner relatert til ditt medlemskap ved å bruke oppgitt kontaktinformasjon. Ditt medlemskaps
søknad vil stå permanent oppført på Kirkens medlemskapsliste til historiske formål. Forespørsel relatert til Kirkens bruk eller arkivering av personlige
opplysninger må henvendes direkte til dataprotection@csps.com. Les mer om vår Personvernerklæring på christianscience.com.
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