FORMULÄR 1

Om du har undervisats av en lojal lärare som har erhållit diplom från Massachusetts Metafysiska Läroanstalt, eller
av någon som avlagt examen för Undervisningsnämnden, fyll i denna blankett.
Den Första Kristi Vetenskaparkyrkan i Boston, Massachusetts, är bestämd att vara byggd på Kristusklippan – på
Sanningen och Livet – och att återspegla den Segrande Kyrkan.

Ansökan om medlemskap i Moderkyrkan

Den Första Kristi Vetenskaparkyrkan

Valbar till medlem är envar som inte är medlem av någon kyrka, med undantag av en Kristen Vetenskaps grenkyrka,
och som älskar Kristen Vetenskap samt med förståelse läser Bibeln och Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av
Reverend Mary Baker Eddy, samt andra verk av samma författare, och som är värdig att kallas en kristen samt kan ingå
i full gemenskap med grundsatserna och reglerna för Den Första Kristi Vetenskaparkyrkan i Boston, Massachusetts.

Till Den Första Kristi Vetenskaparkyrkan i Boston, Massachusetts
Moderkyrkans sekreterare
Jag ansöker härmed om medlemskap, och jag ansluter mig till kyrkans
grundsatser och stadgar.

Grundsatser för Moderkyrkan

från Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften
av Mary Baker Eddy (497:3–26)
1. Såsom Sanningens anhängare tar vi Bibelns inspirerade Ord som vår
fullgoda vägledare till evigt Liv.
2. Vi bekänner och tillber en allenarådande och oändlig Gud. Vi bekänner
Hans Son, en Kristus; den Helige Ande eller den gudomlige Hjälparen;
och människan i Guds avbild och likhet.
3. Vi bekänner, att Guds förlåtande av synd består i tillintetgörandet av
synden och i den andliga förståelse, som driver ut det onda såsom
overkligt. Men tron på synd straffas, så länge denna tro varar.
4. Vi bekänner Jesu försoning såsom bevis på den gudomliga, verkningsfulla Kärleken, vilken uppenbarar människans enhet med Gud genom
Kristus Jesus, Vägvisaren; och vi bekänner, att människan frälsas genom
Kristus, genom Sanningen, Livet och Kärleken, såsom den galileiske
Profeten demonstrerade det i helandet av sjuka och i övervinnandet av
synd och död.
5. Vi bekänner, att Jesu korsfästelse och hans uppståndelse tjänade till att
lyfta tron till förståelse av det eviga Livet, ja, av Själens, Andens, allhet
och materiens intighet.
6. Och vi lovar högtidligt att vaka, och att bedja om att vi må vara så till
sinnes som Kristus Jesus var; att göra andra vad vi vill, att de skall göra
oss; och att vara barmhärtiga, rättvisa och rena.
Mary Baker Eddy
Miss
Mrs.
Mr.

Den sökandes underskrift
Undertecknas av dem som förenar sig med Den Första Kristi
Vetenskaparkyrkan i Boston, Massachusetts, USA

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.

Stämpeln med korset och kronan är ett varumärke som tillhör Kristen Vetenskaps Direktion [The Christian Science Board of Directors].

(Vänd)

Mary Baker Eddy

FORMULÄR 1

Till den sökande:
Ditt namn och din adress kommer att användas både av kyrkans sekreterare och av dess skattmästare. Om du
söker återinträde och ditt namn har ändrats, ange ditt/dina tidigare namn. Var god texta.
Miss

Namn Mrs.

Ansökan om medlemskap i Moderkyrkan

Den Första Kristi Vetenskaparkyrkan

Mr.

Miss

Tidigare namn Mrs.
Mr.

Postadress
(Gata eller postbox)
Ort eller stad
Stat eller provins
Land
Postkod (där så krävs)
Telefon
Epost
Miss

Min lärare i Kristen Vetenskap är Mrs.
							
Mr.

Jag är inte medlem i någon kyrka med undantag av
Vetenskaparkyrkan i 					
Jag har förut varit medlem av 		
samband med dem.

		

				

Kristi

.
(trossamfund) men har definitivt löst mitt

Till den sökande och hans/hennes lärare (C.S.B.):
I Handbok för Moderkyrkan av Mary Baker Eddy (s. 34–39 och 109–112) finns en avdelning om “Medlemskap i
kyrkan” och instruktioner om hur ansökningar skall fyllas i. Var god studera dessa. Endast korrekt ifyllda ansökningar
kan tas under övervägande. Om den sökande är omyndig behövs ett medgivande från en förälder eller förmyndare.

Jag rekommenderar varmt denna sökande.
Datum
Miss
Mrs.
Mr.

Underskrift av den sökandes lärare (C.S.B.)

Miss
Mrs.
Mr.

Lärarens namn textat (C.S.B.)

Skicka det korrekt ifyllda formuläret till:
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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