Ülkümüz
ncilin bize gösterdi i yolda ilerliyor ve Hıristiyanlık inancını temel alarak
hareket ediyoruz.
•

Kendimize sa’yı örnek alıyor ve güçlükleri, acıları ve zaafları hayatın birer
parçası olarak görüyoruz.

•

nsanın, ruh, beden ve zihinden olu an bir bütün oldu u inancındayız.

•

sa’nın hayatı, ölümü ve yeniden canlanmasında, hiçbir insanın yardımdan
mahrum kalmayaca ını göstermek isteyen Tanrı’nın bize bah etti i sınırsız
olanaklar gizlidir.

•

Sözlerimiz, eylemlerimiz ve tavırlarımız, Tanrı’ya duydu umuz sevginin
ifadesidir.

Her insanın onurunu korumaya dikkat ediyoruz.
•

Her insanın, Tanrı’nın bir yaratısı olarak onuru vardır ve e it de erdedir.

•

Çalı malarımıza, di erkamlık, do ruluk, ho görü, güven ve ba ı layıcılık yol
gösterir.

•

Kar ımızdakine kulak verir ve birbirimize saygıyla yakla ırız.

•

Tavırlarımızla, insanların zor anlarında
kaybolmamasına katkıda bulunuruz.

kendilerine

olan

saygılarının

nsanların ba ımsız ve güvenilir buldukları bir dostuz.
•

Politika, idare, ekonomi ve sosyal hayatta faaliyet gösteren di er birlikler,
örgütler, kurumlar ve kiliselerle i birli i halindeyiz.

•

Toplum
içindeki
sorumlulu umuzun
biçimlendirilmesinde etkin bir rol alıyoruz.

bilincindeyiz

ve

toplumun

Ortak bir sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz.
•

Hedefler, ortakla a geli tirilir, kararla tırılır ve gözden geçirilir.

•

Bizim için özel bir öneme sahip olan meslekta larımızın çalı malarına saygı
duyar ve onları destekleriz.

•

Kendisini hayır i lerine vakfedenler ile fahri çalı anlar kar ılıklı bir saygı ili kisi
içerisindedir.

•

Grubumuzu, çok çe itli çalı ma alanlarında faaliyet gösterecek ekilde süreli
geli tiriyoruz.

Canlı bir gelenekten geliyor ve yenilikçili imizi hiç kaybetmiyoruz.
•
•

Profesyonellik ve yetkinlik bizim belirleyici özelli imizdir.
imizin kalitesini sürekli artırıyoruz.
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•

Mesleki ve sosyal becerilerimizi hiç durmaksızın geli tiriyoruz.

•

Sosyal alanlarda olsun, ekonomik bakımdan olsun, çevre bilinci açısından
olsun tam bir sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz.

Bize nerede ihtiyaç duyuluyorsa, biz oradayız.
•

Toplumumuzun bütün bireylerinin maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarına kar ı
hazırlıklıyız ve kayıtsız ko ulsuz yardım elimizi uzatıyoruz.

•

Yalıtılmı lı a itiraz ediyor ve herkese söz hakkı veriyoruz.

•

Kendimizi adil bir hayatı temin etmeye adıyoruz.
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