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ROZDZIAŁ 1: WPROWADZENIE DO „ZASADY” 
 
 Każdy człowiek, bez wyjątku, pragnie być szczęśliwy. Ludzie odczuwają radość, kiedy spełniają się 

ich pragnienia. Tak jak o zdrowiu człowieka powiemy, że jest pełne, jeżeli obejmuje zarówno ciało jak i 
duszę, podobnie radość jest pełna tylko wtedy gdy spełnione są pragnienia duszy i zaspokojone pragnienia 
ciała. Aby osiągnąć upragnione szczęście należy zharmonizować cielesne pragnienia jedzenia, wypoczynku, 
schronienia i wygody z pragnieniami piękna, prawdy, dobra i miłości. Życie pokazuje, że nie jest to łatwe. 

 
Dodatkowo realizacja nie wszystkich pragnień prowadzi do trwałego szczęścia. Czy ktokolwiek 

doświadczył długotrwałej, prawdziwej radości, dając się ponieść złym pragnieniom? Kiedykolwiek takie 
pragnienia są zaspokojone, nasze sumienie odczuwa niepokój, bo odruchem pierwotnego umysłu jest 
wstręt do zła i pochwała dobra. Aby ustrzec się przed złymi pragnieniami, musimy zyskać zdolność jasnego 
rozróżniania dobra i zła. Musimy zrozumieć skąd wziął się konflikt pomiędzy dobrem i złem oraz jak go 
pokonać. 

 

 
 
Każdy z nas zadał sobie kiedyś podstawowe pytania dotyczące Boga, nas samych i świata: Jaki jest 

sens istnienia? Czy istnieje Bóg i życie po śmierci? Czy istnieje sprawiedliwość? Dlaczego dobrzy ludzie 
muszą cierpieć? Dlaczego wszechwiedzący i wszechmocny Bóg nie zapobiegł upadkowi człowieka? 
Odpowiedzi, jakich dotychczas udzielano, często były niewystarczające. Choć w sferze religii, której dotyczą 
te pytania, wiara i intuicja są kluczowe, jednakże bez zrozumienia, wiara nie zapuszcza wystarczająco 
silnych korzeni. Często nie jesteśmy już skłonni zaakceptować religijnych przekonań, jeżeli brakuje im logiki 
lub jeżeli są sprzeczne z odkryciami nauk. Ostatecznie pragniemy, by nauka i religia były ze sobą spójne.  

 
Choć w historii ludzie często musieli wybierać pomiędzy wiarą i nauką, to w rzeczywistości są to 

dwie metody dążenia do tej samej prawdy. Jedni poszukują odpowiedzi na fundamentalne pytania 
dotyczące ludzkiego życia poprzez zrozumienie świata materialnego, drudzy upatrują odpowiedzi w 
świecie niematerialnym. Jesteśmy dumni z wszechmocy nauki i materialnego dobrobytu jaki zapewnia, ale 
pogardzające religią społeczeństwa dobrobytu są pełne nieszczęśliwych ludzi. Jak to powiedział Einstein: 
„Religia bez wiedzy jest ślepa, a wiedza bez religii, kulawa.” 

 
Religia twierdzi, że to w niewidzialnym świecie leży zrozumienie świata materialnego. Z drugiej 

strony musimy jednak zrozumieć, co się stało z chrześcijańskim duchem, który niegdyś pomimo 
najokrutniejszych prześladowań zdołał rzucić Cesarstwo Rzymskie na kolana. W zupełnej sprzeczności do 
chrześcijańskiej moralności rozwody, nierząd i cudzołóstwo stają się powszechną normą w wielu niegdyś 
religijnych społecznościach. Choć religie w swoich dążeniach do życia wiecznego gardziły przyjemnościami 
ciała, jednak bez względu na włożony wysiłek, ludzie nie mogą odciąć się od rzeczywistości tego świata, ani 
unicestwić pragnienia cielesnych przyjemności. Cel religii może być osiągnięty tylko wtedy, gdy człowiek 
najpierw uwierzy w sercu, a następnie przełoży wiarę na język praktyki. Bóg zamierzał wybudować za 
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pomocą doskonałych ludzi, świat współzależności, dobrobytu i wartości uniwersalnych. Ponieważ szatan 
kontroluje świat i atakuje oraz korumpuje ludzi, religia uczy ażeby iść wbrew światu. Jest to jeden z 
powodów, dla którego religii trudno osiągnąć harmonię z nauką, z natury dążącej do ulepszenia życia na 
ziemi. 

 

 
 
„Zasada" nie jest wyznaniem wiary, nie jest próbą stworzenia nowej religii. „Zasada” jest 

przedstawieniem prawd, które rządzą niewidzialnym światem przyczyny, tak jak prawa fizyki, biologii, 
chemii rządzą światem widzialnym. Tak jak warto znać prawa świata fizycznego, tak warto poznać 
„Zasadę”, by rozumieć jak jest stworzony świat, w którym żyjemy. 

 

Pochodzenie „Zasady” 
 
„Zasada" została objawiona przez Boga ludzkości poprzez żyjącego w Korei Sun Myung Moon‘a. Nie 

studiował on teologii czy filozofii, ani w szkole, ani pod kierunkiem żadnego nauczyciela. Bóg wybrał go, 
aby przez niego wyrazić Swoją Wolę. Objawienie od Boga nie spływa jednak z góry tak łatwo, jak woda z 
wodospadu, ani też nie zostaje przekazane od razu. Dokonuje się w pewnych etapach, a jego postęp zależy 
od tego, czy człowiek prawidłowo na nie reaguje.  

 
Bóg po raz pierwszy objawił Sun Myung Moon‘owi Swoją wolę, gdy ten miał szesnaście lat. Od tego 

czasu zaczął on przemierzać niewidzialny świat duchowy, który jest światem przyczyny, poszukując 
odpowiedzi na wszystkie zasadnicze pytania dotyczące życia i wszechświata. W poszukiwaniu Prawdy szedł 
drogą cierpień i toczył zaciętą walkę z siłami Szatana. Porozumiewał się z Jezusem i ze świętymi w raju. 
Otrzymał objawienia od Boga wyjaśniające fundamentalne aspekty Jego Woli dotyczące człowieka. 

 
Sun Myung Moon spędził niezliczone godziny na modlitwie i studiowaniu Biblii, aby 

usystematyzować wiedzę, jaka została mu dana. W 1950 roku zaczął oficjalnie przekazywać swym uczniom 
najważniejsze części „Zasady”. Dwie prace zatytułowane „Wolli Hesul" (Wyjaśnienie Boskiej Zasady) i 
„Wolli Kangron" (Przedstawienie Boskiej Zasady) uważane są za jej oficjalny wykład. Ich autorem jest Hyo 
Won Eu, który był osobiście nauczany przez Sun Myung Moon‘a. 

 

Ideał i Upadek 
 
Według „Zasady” Bóg stworzył świat, by zrealizować ideał miłości. W świecie, w którym ten Ideał 

się spełni, człowiek i wszystkie istoty będą żyć w szczęściu i harmonii, zaznając w pełni miłości Boga. To 
będzie Królestwo Niebieskie na ziemi. Człowiek powinien żyć w Królestwie Niebieskim na ziemi, by potem 
jak jego ciało naturalnie umrze, jego duch mógł wstąpić do Królestwa Niebieskiego w świecie duchowym, 
który jest docelowym miejscem życia człowieka, aby tam żyć wiecznie. 
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W Bożym idealnym świecie miłości nie może istnieć grzech, nieprawość, niesprawiedliwość, strach 
ani przymus. Jednakże pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta  opuścili sferę miłości Bożej. Był to upadek 
człowieka, w wyniku którego grzech i zło wtargnęły do świata i powstało piekło, czyli sfera nie objęta 
miłością Boga. Życie człowieka przepełniło się cierpieniem, a wraz z nim zaczął cierpieć Bóg – jego 
kochający Rodzic. Dopiero gdy powrócimy w pełni do Boga, wraz z naszym powrotem Jego Serce zostanie 
uwolnione z tego cierpienia. 

 

Droga Odnowy 
 
Czy Bóg mógłby opuścić świat pełen grzechu, nieprawości i cierpienia? Nie, nigdy nie mógłby tego 

zrobić. Bóg sam niewymownie cierpi w tej sytuacji, ale ponieważ człowiek ma wolną wolę, Bóg nie może 
człowieka zmusić do dobra i miłości. Dlatego człowiek musi sam wybrać Boga i powrócić do Niego. Bóg 
pomaga człowiekowi prowadząc Odnowę do wypełnienia Trzech Błogosławieństw, które dał człowiekowi w 
Ogrodzie Eden przed Upadkiem (Rdz 1:28). Gdyby człowiek nie upadł, odzwierciedlałby charakter Boga (J 
14:20) i Jego doskonałość (Mt 5:48), a Bóg byłby w stanie porozumiewać się z człowiekiem bezpośrednio.  

 
Na każdym etapie historii Bóg pracował z ludźmi w sposób odpowiadający ich duchowemu i 

intelektualnemu poziomowi. Upadek Adama i Ewy oddzielił ich od Boga i sprowadził ich duchowo i 
intelektualnie do bardzo niskiego poziomu. Dzięki opatrzności odnowy duchowość i intelekt ludzi upadłych 
stopniowo rozwijały się. W miarę tego wzrostu Bóg był w stanie odpowiednio zmieniać Swoje sposoby 
nauczania ludzi i nawiązywania z nimi kontaktu. Na przykład, za czasów Abrahama, Bóg ustanowił 
składanie ofiar jako sposób na to, by człowiek mógł się do Niego zbliżyć. W kilkaset lat później, w czasach 
Mojżesza, Bóg prowadził Swoją opatrzność posługując się prawem. W czasach Jezusa Bóg chcąc zbliżyć 
ludzi do Siebie, pracował poprzez przekazywanie Ewangelii. 

 
To, że Żydzi, którzy tak gorąco wierzyli w Boga, nie rozpoznali w Jezusie Zbawiciela, stanowi punkt 

zwrotny w opatrzności odnowy. Od tej pory Chrześcijaństwo odgrywa centralną role w Opatrzności 
przygotowując się na nadejście Dni Ostatnich i oczekując na przyjście Pan Powtórnego Przyjścia. 

  

 
 

Nowe wyrażenie Prawdy 
 
Wielu współczesnych ludzi potrzebuje jaśniejszego i głębszego zrozumienia Prawdy, by obrać drogę 

wiary. Dlatego Bóg chce je przekazać i poprowadzić ludzi ku zbawieniu i ku nowej epoce. W Ewangelii św. 
Jana 16:25 czytamy słowa Jezusa: „Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina 
kiedy nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu.“ W tej samej 
Ewangelii 16:12,13 czytamy też: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie 
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możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.“ Wszystkie te cytaty 
wskazują na to, że w Dniach Ostatnich dane zostanie nowe wyrażenie Prawdy. 

 
Będzie to nowe objawienie i niektóre jego aspekty mogą być niezrozumiałe w świetle dotychczas 

przyjętych doktryn czy tradycyjnych pojęć. Dla przykładu, pomimo że nauki Jezusa opierały się na Starym 
Testamencie, to ludzie jego czasów byli tak bardzo przywiązani do dosłownego pojmowania pism, że nie 
byli w stanie ich zrozumieć.  

 
Wiemy, że Bóg działał przez Noego i Abrahama, wiemy również, że przemawiał przez Mojżesza i 

Jezusa. Czy ten sam żywy Bóg nie jest w stanie dzisiaj dać nowego objawienia? Nie potrzebujemy jeszcze 
jednej ludzkiej interpretacji Biblii. Istotne jest to, jak Bóg ją interpretuje i czy wypełniamy Jego Wolę w 
codziennym życiu. Bóg poszukuje żywego kontaktu z człowiekiem, który jest Jego dzieckiem i aby ten 
kontakt utrzymać musimy być otwarci na to, co w danej chwili Bóg nam powie. 

 

Upadek cywilizacji 
 
Jest również inna przyczyna, dla której ludzkość potrzebuje nowego, głębszego zrozumienia 

Prawdy. Dzięki rozwojowi środków komunikacji, podróżom oraz wymianie handlowej i kulturalnej narody 
zewnętrznie zbliżyły się do siebie. Widzimy o ile bardziej jesteśmy do siebie podobni, niż różniący się 
między sobą. Zwycięzcy w II Wojnie Światowej dali wolność swoim koloniom, przyznali im takie same 
prawa, jakimi cieszą się wielkie mocarstwa i przyjęli do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednak 
stosunki międzyludzkie nadal kształtują nieufność i oparta na egoizmie nienawiść oraz braku wzajemnego 
zrozumienia i troski. Innymi słowy, chociaż istnieje zewnętrzne dążenie do zbudowania ogólnoświatowej 
społeczności, nadal brakuje prawdziwej wewnętrznej jedności i harmonii.  

 
Dostrzegamy jednocześnie upadek współczesnej cywilizacji, załamanie się porządku społecznego 

oraz brak zadawalających dróg wyjścia. Uczucia pustki, samotności i niezadowolenia doprowadzają ludzi do 
rozpaczy i zagubienia. Alkoholizm i narkomania szerzą się powszechnie, egoizm prowadzi wielu ku 
demoralizacji i do rozpadu rodzin. Nierówny podział bogactw czy niezdolność religii do odgrywania 
wiodącej roli w budowie pokojowego świata potęgują wątpliwości co do pozytywnych perspektyw 
współczesnej cywilizacji. 

 
Może nadejdzie dzień, kiedy ludzkie wysiłki położą kres wielu przejawom zła w społeczeństwie, ale 

jest jedna ludzka ułomność, która nigdy nie zostanie wykorzeniona  wysiłkami samego człowieka. Jest to 
rozwiązłość seksualna. Doktryna chrześcijańska uważa ją za grzech śmiertelny, ale chrześcijańskie 
społeczeństwa nie potrafią zahamować rosnącej fali ludzi podążającej tą drogą ku samozagładzie. 

 

Rodzina jest fundamentem Ideału Boga 
 
Kluczem do skutecznego rozwiązania każdego problemu jest poznanie i zrozumienie jego przyczyny. 

Niezrozumienie fundamentalnych przyczyn problemów powoduje, że nie można się od nich uwolnić. 
„Zasada“ wyjaśnia te przyczyny i przedstawia praktyczne sposoby ich rozwiązania. Poprzez zrozumienie 
stwarza każdemu człowiekowi i każdej rodzinie szansę, by zmienić swoje życie i dążyć do szczęścia. 

 
Niezrozumienie Boga powoduje, że ludzie odchodzą od Niego i tracą nadzieję. „Zasada“ nie tylko 

ukazuje, że Bóg istnieje, lecz również przedstawia pierwotne Serce Boga, kochającego każdego człowieka 
rodzicielską miłością. Wyjaśnia też szczegóły dotyczące Bożej Opatrzności. „Zasada“ ponadto pomaga 
zmienić osobowość tym, którzy szczerze pragną znaleźć Boga. Odnajdując Boga stajemy się zdolni do 
rozwinięcia prawdziwych i szczerych relacji z innymi ludźmi i budowy idealnego świata. Kto by zgrzeszył, 
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gdyby kiedykolwiek doświadczył Miłości Boga w głębi swojej istoty? Czy człowiek nie zadrżałby, czując jak 
grzesząc rani Serce kochającego Rodzica? 

 
 „Zasada“ uczy, że rodzina jest podstawową jednostką niezbędną do realizacji świata miłości Boga. 

Twierdzi, że jedynie przez stworzenie harmonii w domu rodzinnym może zrodzić się miłość w sercu 
człowieka. Wtedy będą mogły zapanować właściwe stosunki między mężem i żoną, rodzicami i dziećmi, 
braćmi i siostrami, jak również między sąsiadami, społecznościami i narodami. Miłość między mężem i 
żoną jest podstawowym warunkiem szczęścia ludzi. Jedynie wtedy, gdy taka miłość będzie istniała między 
rodzicami, dzieci będą mogły ją zrozumieć i jej doświadczyć.  

 
Pierwotnym Ideałem Boga jest to, aby ludzie kochali Go jako swego Rodzica i żyli w braterskiej więzi 

jak jedna wielka rodzina. Według „Zasady“ wszystkie religie, które na przestrzeni historii poszukiwały i 
nawoływały do życia zgodnego z sumieniem, powstały pośrednio lub bezpośrednio z woli Boga. Prawdą 
jest, że obecnie chrześcijaństwo odgrywa główną rolę w realizacji ostatecznego celu Bożej opatrzności. 
Jednakże Bóg prowadzi również wszystkie inne narody, tworząc religie odpowiednie dla danego czasu i 
warunków, aby przygotować je na przyjęcie Mesjasza w przyszłości. W Ewangelii św. Jana 3:16 czytamy: 
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby KAŻDY, kto w Niego wierzy nie 
zginął, ale miał życie wieczne“ (podkreślenie dodane). Bóg zatem zsyła Mesjasza nie tylko do chrześcijan, 
ale do całej ludzkości. 

 

 
 

„Zasada”, której ogólny zarys zawarty jest w niniejszej książce, mówi o Ideale Boga, o Upadku 
człowieka i o procesie Odnowy. Jest wizją oraz przewodnikiem, dającym nadzieję tym, którzy pragną 
znaleźć sens swego istnienia i prowadzić uczciwe życie. Może ona poruszyć do głębi ludzkie umysły i serca 
oraz pomóc każdemu poszukującemu stać się nowym człowiekiem, o charakterze ześrodkowanym w Bogu. 
Ludzie o różnych kolorach skóry z wszystkich zakątków świata, wychowani w różnych kulturach i o 
odmiennych stylach życia, mogą odnaleźć dzięki niej Boga i sens życia. Z głębi serca pragniemy, aby było to 
udziałem każdego człowieka. 
 

„Zarys Zasady" został napisany na prośbę Sun Myung Moon’a, aby pomóc w zrozumieniu „Zasady" i 
służyć jako przewodnik do jej przekazywania. Niniejsza praca jest nową trzecią redakcją tego tekstu w 
języku polskim. Nie stanowi ona pełnego objaśnienia „Zasady” lecz odzwierciedla poziom jej zrozumienia 
przez redaktorów tego wydania. 

 
Napisane kursywą komentarze zostały dodane przez redaktorów tego wydania, aby ułatwić 

zrozumienie „Zasady” i objaśnić ją w praktyce.   
 

Redaktorzy 


