ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ।
ਬੜੀ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਅਸ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਿਕਸਚੀਅਨ ਏਕਾਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ - ਇੱਕ
ਵਾਰਤਾ ਿਜਹੜੀ 200 ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸਚੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆਵ ਜੋ
ਕਾਮਵਾਸਨਾ, ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਜਾਿਤ ਦੇ ਅਧੀਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਪਰਮੇ ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਜੀਵਨ, ਮਕਸਦ
ਅਤੇ ਆ ਾ ਿਲਆ ਦਾ ਹੈ ।
ਲੰਬੇ ਸਮ ਤ, ਸਾਡੇ ਿਵਚ ਕਈ ਇਵੰਜਿਲਕਲ ਚਰਚ ਿਵੱਚ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨਡਾ ਿਵੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਡਰਾਏ ਗਏ, ਧਮਕਾਏ
ਗਏ ਅਤੇ ਦਬਕਾਏ ਗਏ ਿਕ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਬਬਲੀਕਲ ਿਵ ਵ ਦਰ ਨ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਿਲੰਗਕਤਾ ਬਾਬਤ ਹੈ-ਇੱਕ ਿਵ ਵ ਦਰ ਨ ਜੋ ਿਸਰਫ਼
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਕੈਨਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖੀਅਤ ਹੈ।
ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਬਤੌਰ ਿਕਸਚੀਅਨ ਆਗੂ, ਸਾਨੂੰ SOGI ਏਜੰਡਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਜਹੜਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ BC ਸਕੂਲ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਿਨ ਾਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਿਲੱਤੀ ਗਈ, ਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਤ ਪੁੱਿਛਆ ਿਗਆ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮਾਪੇ-ਿਜਹੜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪਿਕਿਰਆ ਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ-ਇਹ ਪਿਕਿਰਆ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ

ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ

ਆਦੇ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ BC ਸਕੂਲ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸੇਵਾਵ ਦੇਣ ।
ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨ ਤੇ SOG 123 ਦੇ ਿਰਲੀਜ਼ ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਿਕਸਚੀਅਨ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ
ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਿਨਰੂਪਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਭੂਮੀਕਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ, ਿਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ ਕਈ ਸਭਾਵ ਪੂਰੇ ਲੋਅਰ ਿਮਡਲਡ ਿਵੱਚ ਕਈ
ਿਕਸਚੀਅਨ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨ ਸਭਾਵ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨ 200 ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸਚੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਸਟ ਕੋਸਟ ਿਕਸਚੀਅਨ ਏਕਾਰਡ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ।
ਵੇਸਟ ਕੋਸਟ ਿਕਸਚੀਅਨ ਏਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ 14 ਲੇਖ ਾਮਲ ਹਨ, ਸਾਰ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਬਬਲੀਕਲ ਿਵ ਵ ਦਰ ਨ- ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਰਬ ਚਤਾ, ਮੁਕਤੀ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਿਲੰਗਕਤਾ ਅਤੇ ਪਿਹਚਾਣ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਿਵਆਹ ।
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ ਿਸਖਾਇਆ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇ ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋਹਰੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰਿਚਆ ਿਗਆ: ਮੱਤੀ 19:4 ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ “ ੁਰੂ ਿਵੱਚ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨ ਉਹਨ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ,” (ਮੱਤੀ 19:4 ਅਤੇ ਉਤਪਤ 1:27)। ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ
ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਦੋਵ ਹਨ। ਔਰਤ ਦਾ ਮਹਤੱਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਿਕ ਉਹ
ਅਲਗ ਹਨ-ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇਹ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮਹਤੱਵ ਇਸ ਲਈ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਅਲਗ ਹਨ-ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ, ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਸੋਹਣੀ
ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨ ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਿਜਸਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਿਹਚਾਨ

ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
ਵੇਸਟ ਕੋਸਟ ਿਕਸਚੀਅਨ ਏਕਾਰਡ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹ ਬੈਠ ਗੇ, ਪਰ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇ ਨ, ਸੰਸਥਾ, ਿਸਆਸਤਦਾਨ, ਿਸੱਿਖਅਕ ਜ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਗੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗੰਥ ਦੇ ਿਨਯਮ
ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਿਸਖਾ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦ ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਦਬਾਵ ਪਾ ਦੇ ਹਨ।
SOGI ਅਤੇ SOGI 123 ਿਕਸੇ ਿਨਰਪੱਖ, ਇੱਿਛਤ ਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵ ਵਾ

ਦਾ ਆਦਰ

ਨਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਦੂਜੇ

ਧਾਰਿਮਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਤਰ ਦੇ ਿਦ ਟੀਕੋਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਗਏ ਜੂਨ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨ ਸਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਚਰਚਾ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਸਨ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ, ਅ ਤ, ਡਰਾ, ਅਤੇ ਉਲਝਾ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸਨ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਪੁਰ

ਅਿਧਆਪਕ ਨ ਉਸਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ LGBTQ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨ ਨੂੰ

ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਉਸਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਦਾ “ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਲਿਹਜਾ” ਸੀ, ਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਲੜਕੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਲੜਕਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਿਧਆਪਕ ਵੱਲ ਿਜਹੜਾ ਸੰਦੇ

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ

ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਸਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤ ਉਸਨੂੰ ਿਪੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਿਫਸ ਤੱਕ ਲੈ
ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ ਡਰ ਗਈ ਸੀ।
ਜੋ ਉਸ ਅਿਧਆਪਕ ਨ ਿਕਹਾ ਸੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਅਿਧਆਪਕ ਉਸਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ
ਿਵ ਵਾ

ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਜਾਏ ਡਰ ਅਧਾਿਰਤ ਲੈਿਗੰਕ ਆਚਰਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਿਗਆ।

ਸਪ ੱਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਰਮ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਏਕਾਰਡ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ ਚੁੱਪ ਨਹ ਰਿਹਣਗੇ ਜਦਿਕ ਨਵ ਪੀੜੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ:
 ਜਦਿਕ ‘ਿਘਣਾਯੋਗ’ ਿਚਿਨੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤ ਨੰਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਿਕ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ।
 ਜਦਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
 ਜਦਿਕ ਅਿਧਆਪਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਕਾਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ।
 ਜਦਿਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਦਾ ਦਬਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਜਨਾਂ ਕੌਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ
ਲਾਭ ਹੈ।
 ਜਦਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਿਕਟਾਣੂ ਰਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਪਾਿਹਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਕ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ
ਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤ ਬੇਚੈਨ ਹਨ, ਇਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ;

ਪਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਹਾਂ ਿਕ ਅਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ
ਿਸਖਾਉਣ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪਾਪ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਜੈਿਵਕ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪਿਹਚਾਣ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਿਗਆ
ਨਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਿਕ ਮਸੀਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਿਝਏ । ਅਸ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਨਹ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਲੰਗਭੇਦ ਨੂੰ ਅਿਸਵਾਕਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਤਰਲਤਾ,ਸਮਿਲੰਗਤਾ, ਗੁਪਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਮ-ਸਬੰਧ, ਸੰਪੂਰਣ ਲੈਿਗੰਕਤਾ, ਿਲੰਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਿਖਰ
ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਿਰਵਾਜਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹ ਚੜਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਿਜਹੜੇ, ਬੀਮਾਰੀ, ਮੌਤ, ਿਨਰਾਸ਼ਾ,
ਇੱਕਲਾਪਨ, ਹੜਬੜੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਪਿਹਚਾਣ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸ ਇੱਥੇ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਪਸ਼ਾਸਨ, ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ SOGI ਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇ
SOGI 123 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ।
ਆਿਖਰ ਿਵੱਚ, ਅਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਸੀ ਪਾਦਰੀਆਂ, ਿ ਸਚੀਅਨ ਆਗੂਆਂ, ਅਤੇ ਪਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਨੁਯਾਯੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ
ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤਾਿਕ ਿਦਲਾਂ, ਿਦਮਾਗਾਂ, ਅਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਨੇਡੀਅਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ
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ਸਕੇ। ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸ ਪਿਹਲਾਂ
ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੋ। ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਦੇ ਹਾਂ ਿਕ
ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਿਕ
ਅਸ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਿਕਏ ਿਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ LGBTQ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ SOGI 123 ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ
ਫੈਲਾਉਣ ਤ ਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇ।
1 ਪਤਰਸ 4:17, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ “ ਿਨਆਂ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਆਂ ਪਰਮੇ ੁਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ:
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤ ਉਨ ਲੋਕ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇ ੁਰ ਦੀ ਖੁ ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹ ਮੰਨਦੇ?”

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਭੂ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਿਜਵ ਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਦਰਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ, “ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਤ ਸਾਗਰ, ਫ਼ਰਾਤ
ਨਦੀ ਤ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲਣ ਿਦਉ” (ਜ਼ਬੂਰ 72:8)

