ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਪ�ੇਮ ਕਰੋ | ਸੇਵਾ ਕਰੋ | ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ

ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਲਗਭਗ 20 0 0 ਸਾਲਾਂ ਤ� ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ�ਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਮਨਾਉਣ ਲਈ (ਐਲਾਨ ਪੜ�ੋ)

ਅਿਧਕਾਿਰਕ ਉਦਘਾਟਨ: 3 ਜੁਲਾਈ, 20 21 ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ।
ਕੌਣ ਮਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? : ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ
ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਿਯਸ਼ੂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਚੇਿਲਆਂ ਦੀ ਇਕ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿਹਲ।

ਉਤਸਵ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੁ ਭਾਵ: 3 ਜੁਲਾਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੇਰ ਵਾਜਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ

ਮੁਤਾਿਬਕ ਭਾਰਤੀ ਮਸੀਹੀ ਿਦਵਸ/ਿਯਸ਼ੂ ਭਕਤੀ ਿਦਵਸੁ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਰੋਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ
ਗੈਰ ਿਸਆਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਿਭਨ-ਿਭਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ
ਿਕੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ�ੇਮ ਦੇ ਕਾਰਜ: ਛਿਨਵਾਰ, 3 ਜੁਲਾਈ, 20 21 ਦੇ ਿਦਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਟੋ ਘਟ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੋ ਪ�ੇਮ ਅਤੇ ਦਯਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ।
-

ਕਲੀਿਸਆ/ਸਮਾਗਮ: ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੋਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ, ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ "J U
ST O
N
E " ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ।

ਇੱਕਲੇ /ਪਿਰਵਾਰ: ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ�ੇਮ ਅਤੇ ਦਯਾ ਦਾ "J U
ST O
N
E"
ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ।

ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੁ ਝਾਅ:
•
•

ਗਰੀਬ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੋ।
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਦਰੱਖਤ ਲਾਗੂ ਣਾ ਆਿਦ।

•

ਮੁਫ਼ਤ ਕੈੰਪ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਿਸੱਿਖਆ ਆਿਦ।

•

ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ, ਿਨਰਤ ਅਤੇ ਉਤਸਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਭਆਚਾਿਰਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ।

•

ਿਭਨ-ਿਭਨ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ, ਲੇ ਖਨ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਆਿਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ।

•

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰੋਹ: ਬੈਨਰ ਛਾਪੋ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਓ। ICD/Y
BD ਫ਼ਰੇਮ ਅਤੇ ਲੋ ਗੋ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰੋਫਾਈਲ ਅਪਡੇ ਟ ਕਰੋ। ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਿਖੱਚੋ ਅਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ/ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
ਬਲਾੱਗ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਫੈਲਾਓ।

ਸਮੱਗਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਉਤਸਵ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ PDF ਡਾਊਨਲੋ ਡ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਉੱਤਸਵ ਮਨਾਊ ਂ

ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਵੇਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱ ਬਧ ਹਨ। – www.indianchristianday.com

ਅਿਧਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: indianchristianday@gmail.com

