ઊજવણી માટેનું માગર્દશર્ન
�ેમ | સેવા | ઊજવણી
દશર્ન: લગભગ ૨૦૦૦ વષ�થી ભારતમાં અિસ્તત્વ રાખનાર �ભુ ઈસુ િ�સ્તના વ્યિક્તત્વ અને સંદેશની ઊજવણી કરવી
(એકરાર વાંચો)
અિધકૃત �ારંભ: ૩ � જુ લાઈ, ૨૦૨૧ અને ત્યારબાદ દર વષ�.
કોણ ઊજવણી કરી શકે?: ભારતીય મૂળના ઇસુ િ�સ્તનાં સવર્ અનુયાયીઓ અને ઇસુ િ�સ્તનાં વ્યિક્તત્વ અને સંદેશની જે
સવર્ ઊજવણી કરવા ઈચ્છતા હોય તેઓ.
ચળવળ: ભારતમાં ઇસુ િ�સ્તનાં મૂળિનવાસી ભારતીય િશષ્યો અને િવિવધ ભાષાઓ, સંસ્થાઓ અને પૂવર્ભિૂ મકાઓમાંના
િશષ્યો.
ઊજવણીનો િવસ્તાર અને �કૃિત: ૩ � જુ લાઈનો �દવસ અથવા જો આવશ્યક હોય તો તેને સમાંતર સુયોગ્ય �દવસ
સ્થાિનકસ્તરે અને વૈિ�વકસ્તરે ભારતીય િ�સ્તી �દવસ / ઇસુભિક્ત �દવસ તરીકે ઊજવણી કરી શકાય. સવર્ ઊજવણી સંભવ
હોય ત્યાં સુધી સંપૂણર્પણે િબન રાજકીય અને િબન સાં�દાિયક, અને િવિવધ ભાષાઓને સમાવેશ કરનાર બાબતોને
�ોત્સાહન આપનાર હોવી જોઈએ.
�ેમનું સેવાકાયર્: ૩ � જુ લાઈ, ૨૦૨૧, શિનવારના �દવસે સમાજને આશીવાર્�દત કરવા �ેમ અને દયાને �ગટ કરનાર
ઓછામાં ઓછા એક કામની પસંદગી કરો.
-

મંડળીઓ/સંગિતઓ: એક પ્લા�નંગ ટીમની રચના કરો, જે માં યુવાનો અને બાળકોનો સમાવેશ કરો અને મંડળીની બહાર
સમાજને માટે “કેવળ એક” �ાયોિગક યોજનાની તૈયારી કરો.

-

વ્યિક્તઓ / પ�રવારો: એક મનના િમ�ો સાથે મળીને સમાજને માટે �ેમ અને દયાના “કેવળ એક” કામને �ગટ કરનાર
કામની યોજના તૈયાર કરો.
ઊજવણી કરવાના કેટલાક િવચારો :
•

ગરીબ પ�રવારોને ભોજન સામ�ી કે સારા કપડાંની વહેચણી કરો.

•

રસ્તાઓની સફાઈ, વૃક્ષારોપણ કરો, વગેરે.

•

મફત કેમ્પનું આયોજન કરો જે મ કે આંખોની તપાસ, દાંતની તપાસ, મેડીકલ, કે સાિહત્ય, વગેરે.

•

ભારતીય સંગીત, નૃત્ય, પવ�માં સાંસ્કૃિતક કાયર્�મોનું આયોજન કરો.

•

િવિવધ વયના લોકો માટે લિલતકળા, સંગીત, લેખન, વકતૃત્વ વગેરે ક્ષે�ો માટે સ્પધાર્નું આયોજન કરો.

•

ન�સ�ગહોમ, હોિસ્પટલ અને જે લોમાં રહેલા લોકોની મુલાકાત કરો.

સોિશયલ મી�ડયા અને વૈિ�વક ઊજવણી: બેનસર્ છપાવો અને પોસ્ટસર્ બનાવો. સોિશયલ મી�ડયા �ોફાઇલમાં
ICD/YBD �ેમ અને લોગોને અપડેટ કરો. ઊજવણીના ફોટા પાડો, ફેસબુક/ ઇન્સટા�ામમાં તેઓને શેર કરો. બ્લોગ,
આટ�કલ્સ લખીને જન�ગૃિત ફેલાવો.
પૂ�ં પાડેલ સાિહત્ય: મફત ડાઉનલોડ કરી શકાય એવા એકરાર, દશર્ન દસ્તાવેજ અને ઊજવણી માટેના માગર્દશર્ન
વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે - www.indianchristianday.com

વધુ માિહતી માટે, સંપકર્ કરો : indianchristianday@gmail.com

