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 Szerkesztői levél: Egység a sokféleségben 
 

A Wikipediából idézem: 

Az „Egység a sokféleségben” (Latinul: unitas in 
varietate) a federalizmus és a multikulturaliz-
mus politikai jelszava. A kifejezés maga egy 
szándékos oximoron, egymást kizáró, egymás-
nak ellentmondó gondolatokat egyesít: az „egy-
séget, ami egyedül áll” és a „sokféleséget, ami 
sok dologból tevődik össze”. 

Az „Egység a sokféleségben” kifejezés Leibnizig 
vezethető vissza, aki a harmóniát definiálta 
így. 

 
A modern politikában Ernesto Teodoro Moneta 
használta ezt a kifejezést az Olasz Egységes ál-
lam létrejöttekor. Később Adélard Godhout, 
Quebec kormányzója használta ugyanezt a ki-
fejezést a francia nyelvű kanadaiak helyzetére 
Kanadában. 

A használat története. 

1938-ban a „Bahá’u’lláh és az új korszak” című 
környével Shoghi Effendi, a bahai vallás védel-
mezője, azt írja, hogy az „egység a sokféleség-
ben” a bahai vallás alaptézise. 

László Ervin az egyik cikkében beszél erről, 
amelynek címe: „A világrend általános rend-
szerelméletének keretrendszere". (A cikk csak 
angolul létezik, címe: „Framework for a Gene-
ral System Theory of World Order”) 

2000-ben az Európai Unió hivatalos jelmon-
data lett az „Egység a sokféleségben”, amely az 
Unió különböző tagállamainak eltérő kultúrá-
jára kívánt utalni. Az angol kifejezés mellett ez 
a jelmondat az összes tagállam nyelvén is 
ugyanúgy hivatalos. Ezt a mottót egy verseny 
keretében választották ki, amelyben az tagál-
lamok diákjai vettek részt. Az Európa Unió hi-
vatalos weboldala szerint ez a mottó arról szó, 
hogy hogyan találtak egymásra az európai ál-
lamok az EU égisze alatt, hogy a békéért és a 
felemelkedésért dolgozzanak együtt, miközben 
az tagállamok eltérő kultúrája és hagyományai 
színesítik az életüket. 

És hogyan jövünk mi a képbe? 

Azt gondolom, hogy a vallás lényegében nem 
különbözik már sokban a politikától.  

Itt is ugyanaz a jelmondat érvényes: „gyűjtsük 
össze az összes különbözőséget, és tegyük bele 
egy közös kalapba az egység kedvéért”.  

Rengeteg kérdés, amelyben a különböző vallá-
sok más álláspontot képviseltek most már nem 
számítanak. Ez együtt jár azzal, hogy elfogad-
ták, hogy nem létezik abszolút igazság, vagy 
legalábbis senki sem ismerheti meg. 

Ennek az eredményeként léteznek „politikai-
lag semleges” hírek és prédikátorok, és „közé-
pen álló” politikusok. Mindenki tudja, hogy ez 
nem lehetséges, mindenkinek van véleménye 
és ez a nyomás robbantásokban formájában ke-
rül felszínre... (terrortámadások). 

Ezek a gondolatmenetek pedig homlokegye-
nest eltérnek a Biblia tanításától.  

Pál apostol ezt írja:  

I. Kor 1.10 Kérlek azonban titeket atyámfiai, a 
mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mind-
nyájan egyképen szóljatok és ne legyenek közte-
tek szakadások, de legyetek teljesen egyek 
ugyanazon értelemben és ugyanazon vélemény-
ben. 

Ez az egyetlen vers pontosan ellentétes véle-
ményt képvisel a politikai, téveszmés „Egység 
a sokféleségben” mottójával szemben.  
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A német miniszterelnök nyíltan kijelentette az 
egyik terrortámadás után: „A multikulturális 
társadalom teljes bukás.” 

Az a dolgunk, hogy folyamatosan figyeljünk 
arra, ami veszélyezteti a közösségünk egysé-
gét. Néha szükséges, hogy különbséget te-
gyünk Egység és Egyféleség között. (Egyféle-
ség, Egyöntetűség jelentése: Egyforma állás-
foglalású. Egy csoportban a döntés minden 
résztvevő egységes véleményét, hozzájárulá-
sát, döntését tükröző.)  

Kétségkívül két különböző dologról van szó, de 
az Egyféleség hiánya hátrányosan befolyásolja 
az Egységet. De vajon mennyire? Ezt nem tud-
juk biztosan lemérni... de a történelem azt ta-
nítja, hogy az egység felbomlása társadalmak-
ban, országokban és gyülekezetekben mindig 
valamilyen látszólag lényegtelen dologgal kez-
dődött.  

 

Ps Piet Visser 

 

 

 

 

 

A beszédeben hallottuk: 

 Nincsenek nagy eredmények nehézségek 
nélkül. 

 Ez nem arról szól, hogy dicsőséget kere-
sünk magunknak, hanem hogy dicsőséget 
adunk az Úrnak. 

 Nyugalom, Jézus legyőzte az ördögöt. 
 Az egység együtt jár az alázatossággal. 
 Az orvos megerősíti, hogy betegek va-

gyunk. Az Úr megerősíti, hogy meggyógy-
ultunk. 

 Krisztus mindenfélét megtapasztalt már, 
ami mit megtapasztalhatunk, ezért lehet Ő 
a tökéletes megváltó. 

 Fontos, hogy followup-oljuk a gyerekein-
ket. 

 Fejjé tett minket az Úr és nem farkká, nem 
kell behódolnunk a nyomásnak. 

 A félelem arra késztet minket, hogy elbúj-
junk, de hitben lebegünk. 

 Ez nem a mi munkánk, hanem az Úré. 
 Soha nem lenne szabad az „Én jobb vagyok, 

mint te” betegséget elkapnunk. 
 Az emberi büszkeség szakadást szül. 
 A hozzáállás a siker kulcsa. 
 Kövessük a tervrajzot. 
 Félelem és bizalom nem férnek meg egy-

más mellett. 
 Isten nyertes pályára állított minket, nem 

pedig a vesztesre. 
 Minden egyszerűbb Isten igájában. 
 Ha lelki dolgokról van szó, jobban tesszük, 

ha a megfelelő helyre fordulunk. 
 Honnan kapjuk a válaszainkat? 
 A Szent Lélek: Őt magát nem látjuk, de a 

munkáját igen. 
 A lehető legrosszabb hely az internet, 

ahová válaszokért fordulhatunk, ha problé-
mánk van. 

 


