FORMULARZ 1

Jeżeli udzielał Panu/Pani nauki lojalny absolwent, który uzyskał stopień Kolegium Metafizycznego Stanu Massachusetts
albo ktoś, kto złożył egzamin przed Radą ds. Nauczania, proszę wypełnić ten formularz.
Pierwszy Kościół Chrystusa, Naukowca, w Bostonie, Massachusetts, jest przeznaczony do tego, aby się budował na
opoce Chrystusowej — na Prawdzie i Życiu — i aby odzwierciedlał Kościół Tryumfujący.

Podanie o przyjęcie na członka Kościoła Matki

—Pierwszego Kościoła Chrystusa, Naukowca

Każdy, kto nie jest członkiem innego kościoła, z wyjątkiem filialnego kościoła Chrystusa, Naukowca; kto kocha
Chrześcijańską Naukę i czyta ze zrozumieniem Biblię i Naukę i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego autorstwa
Wielebnej Mary Baker Eddy, jak również inne jej dzieła; kto ma wymagane cechy chrześcijańskie i może w pełni przyjąć
Zasady Wiary i Reguły Pierwszego Kościoła Chrystusa, Naukowca, w Bostonie, Massachusetts, jest odpowiednim
kandydatem na członka.

Do: Pierwszy Kościół Chrystusa, Naukowca, w Bostonie, Massachusetts
Sekretarz Kościoła Matki
Niniejszym składam podanie o przyjęcie mnie na członka, uznając tym
samym Zasady Wiary i postanowienia Regulaminu tego Kościoła.

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.

Zasady Wiary Kościoła Matki

Zasady podane według książki
Nauka i zdrowie z Kluczem do Pisma świętego
autorstwa Mary Baker Eddy (str. 497: 3-27).
1. Jako zwolennicy Prawdy bierzemy natchnione Słowo Biblii za naszego
wystarczającego przewodnika do wiecznego Życia.
2. Uznajemy i uwielbiamy jednego najwyższego i nieskończonego Boga.
Uznajemy Jego Syna, jedynego Chrystusa; Ducha Świętego, czyli
boskiego Pocieszyciela; i człowieka na obraz i podobieństwo Boga.
3. Uznajemy odpuszczenie grzechu przez Boga w zniszczeniu grzechu
i w duchowym zrozumieniu, które wyrzuca zło jako nierzeczywiste.
Wierzenie w grzech jednak karane jest dopóty, dopóki to wierzenie trwa.
4. Uznajemy pojednanie Jezusa za dowód boskiej, skutecznej Miłości,
ujawniającej jedność człowieka z Bogiem przez Chrystusa Jezusa,
Wskaziciela drogi; i uznajemy, że człowiek jest zbawiony przez
Chrystusa, przez Prawdę, Życie i Miłość, jak to demonstrował Prorok
Galilejski, uzdrawiając chorych i pokonując grzech i śmierć.
5. Uznajemy, że ukrzyżowanie Jezusa i jego zmartwychwstanie służyły do
podniesienia wiary, aby zrozumiane zostało wieczne Życie, mianowicie
wszystkość Duszy, Ducha, i nicość materii.
6. I uroczyście przyrzekamy czuwać i modlić się, aby ten Umysł był w nas,
który był i w Chrystusie Jezusie; czynić innym tak, jak byśmy chcieli,
aby i oni nam czynili; i być miłosiernymi, sprawiedliwymi i czystymi.
Mary Baker Eddy
Panna
Pani
Pan Podpis

Tenets of The Mother Church

kandydata
Pod tymi Zasadami podpisują się ci, którzy jednoczą się z Pierwszym
Kościołem Chrystusa, Naukowca, w Bostonie, Massachusetts, USA

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 acknowl
edge 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.

Wzór pieczęci Krzyża i Korony jest znakiem ochronnym należącym do Zarządu Chrześcijańskiej Nauki [Christian Science Board of Directors].

( Patrz druga strona)
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Do kandydata:
Twoje imię i nazwisko oraz adres będą używane zarówno przez Sekretarza jak i Skarbnika Kościoła Matki. Jeśli
ponownie składasz podanie o członkostwo a twoje nazwisko się zmieniło, prosimy o podanie poprzedniego
nazwiska. Prosimy o czytelne wpisy.

Podanie o przyjęcie na członka Kościoła Matki

—Pierwszego Kościoła Chrystusa, Naukowca

Imię i nazwisko

Panna
Pani
Pan
Panna

Poprzednie nazwisko Pani
Pan

Adres pocztowy
(ulica z numerem domu i mieszkania lub skrytka pocztowa)
Miasto lub miejscowość
Stan lub prowincja
Kraj
Numer kodu pocztowego
Telefon
E-mail
Panna

Pani
Moim nauczycielem Chrześcijańskiej Nauki jest 							
Pan

Nie jestem członkiem żadnego kościoła, z wyjątkiem		
Naukowca w 					
Poprzednio byłem/am wyznania 		

			

Kościoła Chrystusa,

.
, ale definitywnie od niego odszedłem/odeszłam.

Do kandydata i jego/jej nauczyciela Chrześcijańskiej Nauki (C.S.B.):
Prosimy o uważne przejrzenie tej części Statutu Kościoła Matki autorstwa Mary Baker Eddy, która omawia
„Członkostwo w Kościele” i zawiera instrukcje w jaki sposób wypełnić formularze podań (str. 34-39 i 109-112).
Rozpatrywane będą tylko te podania, które zostały prawidłowo wypełnione. W przypadku, gdy kandydat jest
niepełnoletni, wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

W pełni popieram tego kandydata.
Data
Panna
Pani
Pan Podpis nauczyciela (C.S.B.) kandydata
Panna
Pani
Pan Imię i nazwisko nauczyciela (C.S.B.) —

czytelnie

Po wypełnieniu podania, prosimy wysłać je pod poniższy adres:
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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