ما اعضای انجمنهای یونیترین یونیورسالیست بدینوسیله پیمان بسته و اعالم پایبندی بر قواید زیرین
می کنیم:
،ـ احترام به ارزش و استحقاق ذاتی همه انسانها
ـ احترام به رابطه انسانی بر اساس اصول شفقت و همدردی ٬انصاف ٬برابری و عدالت -
ـ پذیرش یکدیگر و تشویق به رشد معنوی در میان تمام اعضای انجمنها٬
ـ جستجوی آگاهانه ٬عامدانه و مسؤالنه برای تحصیل و دریافت حقیقت و معنی
ـ احترام به حقانیت وجدانی هر شخص و تالش برای حفظ گفتگو و عمل دموکراتیک میان تمام اعضا
و در جامعه بزرگتر
ـ کوشش خستگی ناپذیر با هدف به نیل صلح ٬آزادی و عدالت برای تمام جامعه بشری و
ـ احترام به کلیت وجود در هم تافته جهانی و مقدس که همه ما جزیی از آنیم..
رسوم واصولی که باور و اعتقِاد مشتر ِک ماست سرچشمه ازمنابع متنوعی میگیرد .مانند:
ـ تجربه و شهود مستقیم در رمز و شگفتی متعالی ٬مظهور در همه فرهنگها ٬که ما را به سوی
تجدید حیات معنوی و اسقبال از نیروهایی فرا میخواند که َحیات را خلق کرده ونگهداری میکند٬
ـ گفتار و کردار مردمان نبی که در پرتو شعور خویش ما را به ایستادگی در برابر نیروهای اهریمن.
با استفاده از نیروی عدل ٬همدردی و عشق فرا میخوانند٬
ـ عقالنیت برگرفته از تمام مذاهب جهانی که الهام بخش و نافذ بر رشد معنوی و اخالقی ما هستند.
ـ آموزه های مذاهب یهودی و مسیحی که ما را دعوت به عشق الهی توسط ابراز محبت به همسایه
خود میکنند٬
ـ آموزه های عقاید انسان مداری که ما را دعوت به یادگیری تجارب علمی و عقالنی میکنند و به
همان میزان از بت پرستی هوش و ذهن محدود ،به ما گوشزد میکنند.
ـ و آموزه سنتهای طبیعت گرا که چرخه حیات را تحسین کرده و ما را به زندگی بر طبق تعادل
طبیعی دعوت میکنند.
با تشکر از خرد بسگانگی مذاهب و فرهنگهای مختلف که باور و ایمان ما را پربارتر کرده ما بر آنیم
که ادراک خود راعمیقتر کرده و توان دید و نظر خویش را گسترده تر سازیم .ما به عنوان اعضایی
صمم وارداین میثاق وپیمان انسانی میشویم وحمایت واعتماد متقابل را با یکدیگر عهد
آزاد و ُم َّ
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می بندیم.

