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ਕੀ ਹੈ | ਏਕਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਿਕ�ਸਚੀਅਨ ਏਕਾਰਡ 
ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਿਲੰਗਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ |  ਿਕਸ ਲਈ ਹੈ

ਰਵਾਇਤੀ, 
ਿਬਬਲੀਕਲ

 ਅਧਾਿਰਤ, ਇਵੰਜਿਲਕਲ
 ਦੇ ਪਾਦਰੀ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਨੇਤਾ

ਿਕ� ਹੈ |  ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ

1) ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ
 ‘ਇਵੰਜਿਲਕਲ

 ਈਸਾਈ’ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਤੇ 

ਉਮਰ ਜਦ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਿਦ�ੜ�ਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ; 

ਅਤੇ 2) ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਨ�ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਠੋਸ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ ।
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ਲੇਖ 1

ਅਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪ�ਭੂਆਂ ਦਾ ਪ�ਭੂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ 

ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ!

ਅਸ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਲੱਭ ਸਕਦੀ 

ਹੈ।

ਲੇਖ 2

ਅਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰੇ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਿਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪ�ੇਿਰਤ ਿਲਖਤ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਜ� 

ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ ਿਲੰਗਕਤਾ, ਨੈਿਤਕਤਾ, 

ਧਾਰਿਮਕਤਾ, ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ
 ਦੀ ਿਬਬਲੀਕਲ

  ਸਮਝ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਤ�। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਾਹਰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 
ਅਸ� ਉਹਨ� 

ਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਾਈਏ ਿਕ ਉਹ ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਪਖੰਡ ਦੇ 
ਿਵਰੋਧ ਹਨ।

ਲੇਖ 3

ਅਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ ਿਕ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰੀ ਮੌਤ,

ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲੈਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਿਪਆਰ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ।

ਅਸ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ 

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖ 4

ਅਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉ�ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ

ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਿਜਊਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਲੇਖ 5

ਅਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਵਆਹ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ, ਿਜਨਸੀ, ਪ�ਜਨਨ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ 

ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਚਰਚ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਰਗਾ 

ਹੈ ਿਵਚਾਲੇ ਿਪਆਰ ਹੈ।



ਅਸ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਵਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਿਲੰਗੀ,  ਬਹੁਿਵਆਹੀ , ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।  ਅਸ� 

ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਵਆਹ ਇਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕ 

ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।

ਲੇਖ 6

ਅਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ

ਿਵਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਸ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ  ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਪਆਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਦੇ ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਿਜਨਸੀ 

ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਅਨੈਿਤਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾ�ਦੇ ਹਨ ।

ਲੇਖ 7

ਅਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਿਹਲੇ ਮਨੁੱਖ,  ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ, 

ਬਰਾਬਰ  ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਿਦੱਤਾ,  ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ।

ਅਸ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ  ਿਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਿਵੱਚ ਦੈਿਵਕ ਿਨਯੁਕਤੀ ਵੱਲ� ਅੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਹਤੱਵ ਤ� 

ਨਾਬਰਾਰਬਰ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ।
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ਲੇਖ 8

ਅਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਿਕ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਿਵੱਚ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਿਵਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਤ� ਅਿਭੰਨ ਹਨ ਤਾਿਕ ਮਰਦ 

ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਵੈ-ਿਦ�ੜ�ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ । 

ਅਸ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ  ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਮਕਸਦ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ 

ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਿਕ ਸਮਲ�ਿਗਕ ਜਾਂ ਦੁਵਲੁੰਗੀ ਸਵੈ-ਿਦ�ੜ�ਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। 

ਲੇਖ 9

ਅਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਜਨਸੀ ਿਲੰਗ ਦੇ ਿਵਕਾਰ (DSD) ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ 

ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹਤੱਵ ਦੂਜੇ ਸੂਰਤ ਧਾਰਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਵੀ 

ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ “ਿਨਪੁੰਸਕ ਿਜਹੜੇ ਉਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ� ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।” ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਨੁਯਾਯੀ ਵਾਂਗਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੈਿਵਕ ਿਜਨਸ ਅਪਣਾਉਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਸਵਾਏ ਿਕ ਇਹ ਜਾਣੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਅਸ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੈਿਵਕ ਿਜਨਸ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸਮੱਸੀਆਵਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਅਨੰਦਮਈ ਆਿਗਆ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਤ� ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਲੇਖ 10

ਅਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੈਕਸ ਲਈ ਿਜਨਸੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਲਦਾਇਕ 

ਜੀਵਨ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਾਗੂੰ,  

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਿਵਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਸ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜਨਸੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਮੂਨਾ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਦੇ ਚਿਰਤੱਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ 

ਠਿਹਰਾ�ਦਾ ਹੈ।
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ਲੇਖ 11

ਅਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਿਕ ਸਮਲ�ਿਗਤਾ ਅਨੈਿਤਕਤਾ ਜਾਂ ਿਲੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਨ�ਾਂ ਵਰਿਗਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਿਬਬਲੀਕਲ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ�ਸਥਾਨ ਲਈ ਗੱਿਠਤ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ। 

ਅਸ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ ਿਕ ਸਮਿਲੰਗੀ ਅਨੈਿਤਕਤਾ ਜਾਂ ਿਲੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਸਰਫ਼ ਇਕ ਨੈਿਤਕ ਉਲਝਣ ਹੈ ਿਜਸ 

ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਕੇਵਲ ਸਿਹਮਤ ਜਾਂ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੇਖ 12

ਅਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਫ਼ਜਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵ� ਤਰਸਵਾਨ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਿਹਮੰਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ 

ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਿਹਮੰਤ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਾਬਲ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। 

ਅਸ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿ�ਪਾ ਸਭ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹ� ਹੈ 

ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਵੱਲ ਿਖੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।
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ਅਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿ�ਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ 

ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਬਦਲੇ ਿਵਚ ਸਵੈ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਸਬੰਧ ਨੂੰ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੈਿਵਕ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖੁਦ ਦੀ ਸਵੈ-ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੈ।

ਅਸ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਿ�ਪਾ ਸਵੈ-ਅਿਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦ�ਦਾ 

ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਵਚ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।

ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ 
ਵੈਨਕੁਵਰ

 ਏਕਾਰਡ   CONFIDENTIAL
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ਅਸ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦ ੇਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ,
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ 

ਿਜਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕਲੇ ਨੂੰ  ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਅਤੇ ਪ�ਭੂ ਵਜ� ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਿਕ ਪ�ਭੂ 

ਦੀ ਬਾਂਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪੀ ਉਸ ਤ� ਪਰੇ ਨਹ� ਹੈ।
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ਸ਼ਾਸਤਰ

 ਉਤਪਤ 1:26-28
 ਉਤਪਤ 2:15-25
 ਉਤਪਤ 3:1-24
 ਕੂਚ 20:14
 ਕੂਚ 20 :17
 ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 18:22
 ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:13
 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 5:18
 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 5:21
 ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 19:22
 2 ਸਮੂਏਲ 11:1-12:15
 ਅੱਯੂਬ 31:1
 ਜ਼ਬੂਰ 51:1-19
 ਕਹਾਉਤਾਂ 5:1-23
 ਕਹਾਉਤਾਂ 6:20-35
 ਕਹਾਉਤਾਂ 7:1-27
 ਯਸਾਯਾਹ 59:1
 ਮਲਾਕੀ 2:14
 ਮੱਤੀ 5:27-30

 ਮੱਤੀ 19:4-6
 ਮੱਤੀ 19:8-9
 ਮੱਤੀ 19:12
 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:20, 29

 ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ 1:26-27

 ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ 1:32

 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 6:9-11

 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 6:18-20

 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 7:1-17

 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5:17

 ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 5:24

 ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਨੂੰ 4:15
 ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਨੂੰ 4:20-24
 ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਨੂੰ 5:31-32
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ਵੈਨਕੁਵਰ
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 ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਨੂੰ 3:5



 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੂੰ 4:3-8
 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ 1:9-10

 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ 1:15

 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ 2:22

 ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ 2:11-12

 ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 13:4

 ਯਾਕੂਬ 1:14-15
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 1 ਪਤਰਸ 2:11
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ਘੋਸ਼ਣਾ



“ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ; ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ। 38 ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਆਜਣੀ ਸਲੀਬ ਨਹ� ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ 

ਨਹ� ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ। 39 ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੱਭ   ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ,  ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਮੱਤੀ 10:37-38

 
ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਿ�ਸਚੀਅਨ ਏਕਾਰਡ [WCCA] ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ, ਮ� ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮ� ਆਪਣੀ 

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ�ਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪ�ਾਰਥਨਾਪੂਰਣ ਪ�ਤੀਿਬੰਬ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਮ� 

ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

WCCA 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਅੱਗੇ ਖੜ�ੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ 

ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਬਿਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ । ਮ� ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਦਾ 

ਹਾਂ ਿਕ ਜਦ� ਿਕ ਇਹ ਕੋਰ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟੀਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮ� ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ 

ਇੱਕ ਸਮ� ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਿਵਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਮ� ਇਸ ਜਗਹ ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮ� ਇਸ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਿਵਚ 

ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾਂ।

WCCA 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮ� ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਿਜਸਨੂੰ ਮ�ਨੂੰ ਸ�ਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ

ਿਕ ਮ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤਾਿਕ ਮ� SOGI 123 ਪਾਠ�ਮ ਦੇ ਪੱਖ 

ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਾਂ ਿਜਹੜੇ WCCA  ਿਵਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਾਿਰਕ ਿਵਚਾਰਾਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

WCCA 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮ� ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਖਾਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮ� ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮ� ਉਹਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ 

ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ SOGI ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮ� ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਿਦਆਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ 

ਆਵਾਂਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਿਜਵ� ਿਯਸੂ ਨੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਅਧੀਕਾਰਹੀਨ ਹਨ। ਿਜਵ� 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਕੇ ਿਵਅਕਤ ਕੀਤਾ  ਮ� ਿਯਸੂ ਵਾਗੂੰ ਉਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ।

Signature

Date


